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Museu da Marioneta: atividades do Serviço Educativo 

É vasto o programa de atividades do Museu da Marioneta, em Lisboa. Visitas orientadas ou com atividades 
variadas para todos os públicos: ateliers para grupos e escolas de todos os graus de ensino, para professores e 
educadores e ainda destinadas às famílias. O site de “a Página”, transcreve o programa completo do mês de 
fevereiro. 

Todas as atividades são para grupos com um mínimo de 10 e um máximo de 30 participantes (exceto a atividade 
“Contos de Cá e da Lá” que tem um máximo de 15 participantes) e estão sujeitas a marcação prévia. 

Os contactos podem ser feitos para a equipa dos serviços educativos do museu. 

Museu da Marioneta 
Convento das Bernardas 
Rua da Esperança, 146  |  1200-660 Lisboa 
Tel. 21 394 28 10 | Fax  21 394 28 19 | museudamarioneta@egeac.pt 
www.servicoeducativomarioneta.blogspot.com  |  www.museudamarioneta.egeac.pt 

PROGRAMA DE FEVEREIRO 

Visitas Orientadas  

À descoberta das marionetas  

Destinatários: todos os graus de ensino 
Duração: 1h00 
Preço: 1,5 €* 

Através de uma viagem que começa no Oriente e passa por vários países e tradições associadas a esta arte, os 
participantes ficam a conhecer diferentes tipos de marionetas que refletem expressões culturais diversas. 

A minha primeira visita  

Destinatários: ensino pré-escolar 
Duração: 50m 
Preço: 1,5 €* 

Lembram-se da história de Hansel e Gretel? Para não se perderem, eles tinham de seguir um caminho… Também 
quando vamos a um museu pela primeira vez sentimos que estamos a entrar num mundo mágico, cheio de histórias 
que precisam de ser desvendadas. Passo a passo, iremos traçar o nosso percurso pelo mundo das marionetas… 

Marionetas à solta  

Destinatários: 2 e 3º ciclo e ensino secundário 
Duração: 1h00 
Preço: 1,5 € 

Visita orientada que utiliza diversas ferramentas de apoio (imagens, vários tipos de marionetas), que permitem aos 
participantes uma maior compreensão das diferentes técnicas de manipulação expostas no museu. 

A marioneta na educação: da teoria à prática  

Destinatários: profissionais de educação e alunos d a área de educação e animação 
Duração: 1h30m  



Preço: 1,5 € 

Percurso pelo museu que explora os diversos tipos de manipulação, técnicas de construção de marionetas e o 
modo como podem ser utilizadas de forma pedagógica e educativa. 

Visitas temáticas  

Destinatários: ensino universitário e público em ge ral 
Duração: 1h00 
Preço: 1,5 € 

“De Convento a Museu”, “Marionetas Portuguesas”, “Marionetas Orientais”. 

Todos ao Museu!  

Destinatários: grupos com necessidades especiais 
Duração: 1h00 
Preço: 1,5 €* 

Visita orientada de acordo com as características e necessidades de cada grupo. 

O Museu na tua mão  

Destinatários: público cego ou amblíope 
Duração: 1h00 
Preço: 1,5 € 

Visita especialmente concebida para público cego ou amblíope que inclui a possibilidade de experimentação de 
algumas técnicas de manipulação em exposição no museu. 

Todas as atividades são para grupos com um mínimo de 10 e um máximo de 30 participantes e sujeitas a marcação 
prévia. 

Visitas com Atividades  

A mala contadora de histórias  

Destinatários: ensino pré-escolar e 1º Ciclo 
Duração: 1h30 
Preço: 2,5 € 

Para que servem as malas? Para viajar, para guardar coisas e também… para contar histórias! 
Tal como numa verdadeira viagem também aqui vais conhecer novos sítios, pessoas e culturas… Atreves-te? Traz 
o teu passaporte! 

O grande livro das mil e uma lendas  

Destinatários: 1ª ciclo  
Duração: 1h30 
Preço: 2,5 € 

Era uma vez… um imperador que vivia num país muito distante… um macaco que voava…e um cavalo mágico 
vindo do céu! 
Dentro do museu existe um livro onde estão guardadas as histórias e os pequenos segredos que cada marioneta 
esconde. Preparados para os ouvir? 

Contos de lá e de cá  

Destinatários: ensino pré-escolar e 1º Ciclo 
Duração: 1h30 
Preço: 2,5 € 

Com um tapete mágico podemos voar até onde a imaginação nos levar e atravessar oceanos, vales, montanhas, 



florestas… 
Ao longo de uma viagem tecida de pano vamos descobrir histórias de outros tempos e conhecer os seres mais 
estranhos e fantásticos. 

O Museu aos pedaços  

Destinatários: ensino pré-escolar e 1º ciclo 
Duração: 1h30m 
Preço: 2,5 € 

5 Puzzles … 60 peças… e muitas marionetas! Se os quisermos montar, as peças vamos ter de ganhar! Para isso, 
temos que conhecer melhor as marionetas que estão no museu pois são elas que nos vão dar as pistas para as 
conquistarmos! 

Detetives em Acão  

Destinatários: 2º ciclo 
Duração: 1h30m 
Preço: 2,5 € 

Um caderno de visita que faz perguntas e que tem espaços por preencher é distribuído a cada um dos 
participantes. Como vamos conseguir responder a este desafio? Todas as respostas estão no museu, só é preciso 
procurá-las com atenção! 

A volta ao mundo das marionetas  

Destinatários: 2º ciclo 
Duração: 1h30m 
Preço: 2,5 € 

Existem marionetas em todos os continentes? Serão todas iguais? 
Através do estudo das peças expostas no museu, os participantes adquirem e consolidam conhecimentos de 
geografia física, abordando em simultâneo, diferenças e aproximações culturais. 

Investigadores no Museu  

Destinatários: 3º ciclo, ensino secundário e alunos  da área de educação e animação 
Duração: 2h 
Preço: 2,5 € 

Depois de feita uma introdução sobre o museu e o universo das marionetas, a turma é dividida em grupos e cada 
um deles irá investigar um tipo diferente de manipulação que depois apresentará à turma. 

Depende do ponto de vista  

Destinatários: ensino secundário e universitário (á rea das artes) 
Duração: 1h30m 
Preço: 2,5 € (inclui folhas de papel e uma barra de carvão)  

Com um lápis e papel na mão vamos percorrer o museu e traçar um percurso de linhas, volumes, padrões e pontos 
de fuga. Atenção: é proibido usar borracha! 

Ateliers para Escolas e Grupos  

A Lenda do imperador Wu Ti  

Destinatários: ensino pré-escolar e 1ªciclo 
Duração: 1h20m 
Preço: 4 € 

Num pequeno teatro conta-se uma lenda milenar sobre a origem das sombras chinesas.  
De seguida, cada participante irá construir a sua própria marioneta de sombra inspirada nas personagens da 
história. 



Será que uma sombra pode ter cor?  

Destinatários: ensino pré-escolar e 1ª, 2º e 3º cic los 
Duração: 1h00m 
Preço: 3 € 

Nesta oficina vamos criar sombras simples ou articuladas, que serão experimentadas numa tela onde contaremos 
uma breve história criada por todos. 

De um saco vazio uma marioneta surgiu!  

Destinatários: 1ªe 2º ciclos 
Duração: 1h00m 
Preço: 3 € 

A partir de um simples saco de papel iremos construir uma marioneta. Como será ela? Quais as suas 
características físicas? Qual a sua história? 

Um rosto ao teu gosto  

Destinatários: 1ªe 2º ciclos 
Duração: 1h00m 
Preço: 3 € 

Com uma máscara transformamo-nos naquilo que quisermos! Podemos ser um guerreiro, um herói ou até um 
mágico! 
Recorrendo à técnica do origami cada participante irá criar uma máscara que depois levará consigo. 

Oficina de objetos óticos  

Destinatários: 3º ciclo e ensino secundário 
Duração: 1h00m 
Preço: 3 € 

Como se fazia um filme de animação há 100 anos atrás? Que técnicas se utilizavam?  
Nesta oficina vamos explorar os primórdios do cinema de animação através da construção de objetos óticos. 

Com tudo se faz uma marioneta  

Destinatários: 2º, 3º ciclo e ensino secundário 
Duração: 1h00m 
Preço: 3 € 

Utilizando diversos materiais vamos construir marionetas de diferentes tipos. Com esta oficina, pretende-se 
estimular a criatividade através da reutilização de materiais utilizados no dia-a-dia que nos permitem dar forma e 
expressão à personagem que pretendemos animar. 

Pinturas que ganham vida  

Destinatários: ensino secundário e ensino universit ário 
Duração: 1h00m 
Preço: 3 € 

A partir da exploração de obras de pintura abstrata vamos desenhar formas espontâneas através das quais 
construiremos sombras criativas. No passo seguinte, iremos aprender a manipulá-las, de maneira a podermos fazer 
um teatro de sombras. 

A marioneta como instrumento educativo  

Destinatários: alunos da área de educação e animaçã o 
Duração: 2h00 
Preço: 4 € 



 

Após uma pequena introdução aos vários tipos de manipulação de marionetas e à forma como podem ser utilizadas 
na área da educação, os alunos serão divididos em grupos e cada um deles irá explorar uma técnica específica. No 
final, cada grupo apresentará o seu trabalho aos colegas. 

Um espetáculo em duas horas  

Destinatários: alunos das áreas de artes, educação e animação 
Duração: 2h00 
Preço: 4 € 

Como se faz um espetáculo de marionetas? Por onde se começa: pela história, pelos cenários ou pelas 
personagens? 
Durante duas horas vamos trabalhar as várias fases de criação de um espetáculo de marionetas: desde a escolha 
da história, à criação das marionetas, a construção dos cenários, os efeitos sonoros… e, no final, a apresentação 
do espetáculo! 

Das sombras nascem histórias  

Destinatários: grupos com necessidades especiais 
Duração: 1h00 
Preço: 3 €  

Com a sombra do nosso corpo e de vários objetos podemos criar histórias de luz cheias de cor e fantasia.  
Nesta oficina de experimentação os alunos partem à descoberta das linhas, formas e texturas que existem no 
mundo que as rodeia. 
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