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Natal no Museu Nacional da Imprensa 

Dirigidas ao público escolar (ATL's e OTL's) e familiar, o Museu Nacional da Imprensa organiza workshops para 
crianças dos 4 aos 12 anos  e dos 8 aos 6 anos (oficinas "Imagens que saltam à vista" e "Do Papel à Impressão: 
Oficina de Marmorização.") 

Estas actividades funcionam de segunda a sexta-feira, das 15h às 17h e de terça a sexta-feira, das 10h30 às 
12h30. Mas os horários podem ser adaptados às necessidades dos grupos. 

Para as famílias há uma programação especial que começa a 3 de Dezembro com as "Oficinas Gutenberg... de 
Natal" ( das 15h30 às 17h30) segue a 10 de Dezembro, com a oficina "Do Papel à Impressão: Oficina de 
Marmorização" (das 15h30 às 17h30), e acaba a 17 de Dezembro a "Brincar aos postais de Natal" (das 10h30 às 
12h30). O preço destas actividades é de 4 euros por participante, sendo necessária uma  inscrição prévia, que pode 
ser feita através do contacto directo com os Serviços Educativos: 22 530 49 66  ou do email 
servicoeducativo@museudaimprensa.pt.   

Oficinas Gutenberg… de Natal 

 

Nas Oficinas Gutenberg, os participantes viajam no tempo, mais concretamente até à Europa do séc. XV. 
Inspirados pela época são desafiados a construir um livro, através de dobragens e colagens. 

Brincar aos postais de Natal  

 

Nesta oficina, as crianças criam postais de Natal personalizados, através da exploração de uma das técnicas de 
impressão mais livres e divertidas – a Monotipia. Os resultados são, sempre, diferentes e surpreendentes! 



Do Papel à Impressão: Oficina de Reciclagem  

 

Numa oficina improvisada, os participantes reciclam manualmente papel velho, adicionando-lhe pétalas, folhas 
secas e outros materiais, e transformam-no de novo em papel utilizável. 

Imagens que saltam à vista  

 

A partir de uma simples folha de papel e de alguns cortes mágicos, os participantes criam fantásticas personagens 
animadas que dão vida às suas histórias. 

Do Papel à Impressão: Oficina de Marmorização  

     

Esta oficina proporciona aos participantes a oportunidade de experimentarem uma antiga técnica de fabrico de 
papel aplicado em capas e guardas de livros. Nas oficinas em Família, esta técnica será aplicada, para além do 
papel, a diferentes materiais. 



 


