Conheça
o Programa

SOBRE
Oficinas de Férias de Verão no Museu da Carris.
Quatro semanas com atividades lúdico-pedagógicas
dedicadas ao tema da sustentabilidade, ecologia,
pegada verde e alterações climáticas. Refletindo

também sobre as propostas da própria CARRIS e o
universo dos transportes.
Oficinas artísticas, jogos, jardinagem, desporto,
leitura e escrita criativa, expressão corporal e

brincadeira.
NOTA: Todas as regras e informações adicionais são
comunicadas no ato de inscrição. Incluindo o conjunto de
normas de segurança e proteção e plano de contingência
implementado devido à Pandemia Covid-19. O Museu da
Carris dispõe de espaços amplos e preparados. A equipa de

monitores e colaboradores recebeu formação específica.

PROGRAMA: Lisboa, a Capital Verde!
SEMANA 1 | 6 A 10 DE JULHO
Segunda-feira
Visita-jogo ao Museu da Carris com pistas.
Snack Matinal
Criação do Diário de Bordo “Pegada Verde” para carimbar no decorrer das
férias.
Almoço
Leitura da história o “As minhas incríveis férias de verão”, criação de um
uma ilustração com a técnica de colagem e decalque sobre uma frase do
livro.
Snack Tarde
Estafeta “Quem é o mais rápido?”: corrida de sacos, corrida de barra, salto
de pneus e macaca.
Jogo da Batata Quente e Desenhos animados.
Terça-feira
Vamos carimbar o nosso diário e tirar selfies no Museu!
Snack Matinal
Aprendizagem de técnicas mágicas de fotografia: cianotipia. Com objectos
vamos fazer imagens através de químicos especiais e da luz.
Almoço
Recreio
Iniciação ao Futebol (Grupo Desportivo CARRIS)
Snack Tarde
Vamos criar um Jogo da Memória personalizado? Cada um faz o seu e
todos juntos podemos jogar mais tarde!

Quarta-feira
Visionamento do vídeo “Sabias que os autocarros da Carris

eram verdes? Construção de um mini-autocarro elétrico.
Snack Matinal
Vamos preparar um jardim de cheiros com vasos coloridos.
Sabes plantar?
Almoço

Conheces o artista Bordalo II? Que tal usar materiais e objectos
antigos e criar uma escultura colectiva de um animal? E colorir
com spray grafiti?
Snack Tarde
Jogo “Quem é o sabichão?”: Pictionary, mimica e sons. Jogo “O

que sou eu?”
Quinta-feira
Vamos descobrir o que existe debaixo do mar? Criação de
máscaras-peixe! Podes ser um peixe-balão, uma moreia, um
polvo cheio de tentáculos!

Snack Matinal
Puzzle Gigante da Carris: segue as pista, encontra as peças e
monta o teu transporte!
Almoço
Recreio

Iniciação ao Futebol (Grupo Desportivo CARRIS)
Snack Tarde (pic-nic na relva)
Desenhos animados

Sexta-feira
Sombras Chinesas: do mar para a terra. Criação das figuras
e do teatrinho.
Snack Matinal

Sombras Chinesas: ensaio e teatro.
Almoço
Pinturas Faciais.
Desafio Final: Mega Gincana e Estafeta!
Até sempre Museu! Fazer o último carimbo do

passaporte.
Mini passeio de eléctrico.
Snack Tarde
Visionamento do filme das férias com os pais.
Entrega de Certificado “Guarda-freio do Ano” no final.

PROGRAMA: Lisboa, Capital Verde
SEMANA 2 | 13 A 17 DE JULHO
Segunda-feira

Quarta-feira

Sexta-feira

Visita-jogo ao Museu da Carris com pistas.

Conheces o artista Vik Muniz? Sabes que ele faz retratos com o

Vamos fazer um cartaz sobre os cuidados que devemos

Snack Matinal

lixo? Vamos criar um retrato em conjunto como se fosse um

ter para deixar uma pegada verde no mundo!

Criação do Diário de Bordo “Pegada Verde” para carimbar no decorrer das puzzle, com pedacinhos de lixo/materiais antigos.

Snack Matinal

férias.

Snack Matinal

Cont.

Almoço

Vamos plantar flores e enfeitar o “Jardim do Museu”.

Almoço

Leitura do livro “O Museu”, criação de uma pintura em aguarela e tinta da

Almoço

Pinturas Faciais.

china com peças da história de arte retratadas.

Jogo “Quem é o sabichão?”: Pictionary, mimica e sons. Gincana

Desafio Final: Mega Gincana e Estafeta!

Snack Tarde

“Quem é o mais astuto?”: Jogo da colher, Jogo das cadeiras,

Até sempre Museu! Fazer o último carimbo do

Estafeta “Quem é o mais rápido?”: corrida de sacos, corrida de barra, salto Lançamento de dardos (velcro) e jogo das estátuas.

passaporte.

de pneus e macaca.

Snack Tarde

Mini passeio de eléctrico.

Dança e Ioga!

Desenhos animados.

Snack Tarde

Terça-feira

Quinta-feira

Visionamento do filme das férias com os pais.

Vamos carimbar o nosso diário e tirar selfies no Museu!

Criação de uma cidade utópica, enorme e cheia de imaginação!

Entrega de Certificado “Guarda-freio do Ano” no final.

Snack Matinal

Snack Matinal

Aprendizagem de técnicas de pintura. Vamos aprender a misturar cores e

Batata Quente e Mikado Gigante.

fazer papel marmoreado!

Almoço

Almoço

Iniciação ao Atletismo (Grupo Desportivo CARRIS)

Iniciação ao Atletismo (Grupo Desportivo CARRIS)

Snack Tarde (pic-nic na relva)

Snack Tarde

Sabes o que é um carrinho de rolamentos? Toca a construir um

Com um simples rolo de papel higiénico vamos recriar aves exóticas.

em equipa e ver se desliza com velocidade! Tudo com materiais
reciclados!

PROGRAMA: Lisboa, Capital Verde!
SEMANA 3 | 20 A 24 DE JULHO
Segunda-feira

Quarta-feira

Sexta-feira

Visita-jogo ao Museu da Carris com pistas.

Vamos construir um mini ascensor ou elevador? Cada um cria o

Vamos fazer pequenos sabonetes?

Snack Matinal

seu!

Snack Matinal

Criação do Diário de Bordo “Pegada Verde” para carimbar no decorrer

Snack Matinal

Continuação.

das férias.

Jogo “Quem é o sabichão?”: Pictionary, mimica e sons, batata-

Almoço

Almoço

quente.

Pinturas Faciais.

Leitura da história “O cuquedo e um amor que mete medo!”

Almoço

Desafio Final: Mega Gincana e Estafeta!

Vamos criar todos juntos os animais da história, o cuquedo e a cuqueda e

Vamos fazer um tangran?! Tal como um verdadeiro carpinteiro

Até sempre Museu! Fazer o último carimbo do

fazer um mini vídeo em stopmotion!

vamos utilizar madeira para criar um jogo! (Carpintaria)

passaporte.

Snack Tarde

Snack Tarde

Mini passeio de eléctrico.

Estafeta “Quem é o mais rápido?”: corrida de sacos, corrida de barra,

“Quem é o mais astuto?”: Jogo da colher, Jogo das cadeiras,

Snack Tarde

salto de pneus e macaca.

Lançamento de dardos (velcro) e jogo das estátuas.

Visionamento do filme das férias com os pais.

Terça-feira

Quinta-feira

Entrega de Certificado “Guarda-freio do Ano” no final.

Vamos carimbar o nosso diário e tirar selfies no Museu!

Vamos plantar sementes e preparar a nossa estufa de sombra!

Snack Matinal

Snack Matinal

Vamos fazer stencil com esponjas e recriar um mural com o fundo do

Animais em extinção! Vamos conhecer os animais mais raros e

mar.

escassos do mundo e criar uma máscara com o nosso favorito.

Almoço

Almoço

Recreio

Iniciação ao Andebol (Grupo Desportivo CARRIS)

Iniciação ao Andebol (Grupo Desportivo CARRIS)

Snack Tarde (pic-nic na relva)

Snack Tarde

Desenhos animados

Vamos criar fósseis? Utilizando técnicas especiais vamos fazer fósseis
com planta!

PROGRAMA: Lisboa, Capital Verde!
SEMANA 4 | 27 A 31 DE JULHO
Segunda-feira

Quarta-feira

Sexta-feira

Visita-jogo ao Museu da Carris com pistas.

Vamos fazer um gigante livro fólio de insectos! Eles são

Moinhos de vento! Vamos construir moinhos de vento

Snack Matinal

essenciais ao nosso eco sistema.

personalizados: será que rodam?

Criação do Diário de Bordo “Pegada Verde” para carimbar no decorrer

Snack Matinal

Snack Matinal

das férias.

Vamos plantar pimentos e tomates e deixar o jardim bem

Puzzle Gigante da Carris: segue as pistas e monta o teu

Almoço

colorido!

transporte!

Leitura da história “O Pijamarama”.

Almoço

Almoço

Vamos criar uma imagem em movimento com linhas e geometrias.

Jogo “Quem é o sabichão?”: Pictionary, mimica e sons, batata-

Pinturas Faciais.

Podemos também usar técnicas especiais com o lápis de cera e a tinta da

quente. “Quem é o mais astuto?”: Jogo da colher, Jogo das

Desafio Final: Mega Gincana e Estafeta!

china.

cadeiras, Lançamento de dardos (velcro) e jogo das estátuas.

Até sempre Museu! Fazer o último carimbo do

Snack Tarde

Snack Tarde

passaporte.

Estafeta “Quem é o mais rápido?”: corrida de sacos, corrida de barra,

Vamos representar madeiras com tintas e decalques, não

Mini passeio de eléctrico.

salto de pneus e macaca.

esquecer de nomear a árvore com o nome correto!

Snack Tarde

Terça-feira

Quinta-feira

Visionamento do filme das férias com os pais.

Vamos carimbar o nosso diário e tirar selfies no Museu!

Desenho de modelo vivo: uma maçã inspirada em Cézane.

Entrega de Certificado “Guarda-freio do Ano” no final.

Snack Matinal

Pastéis e lápis de cera.

A casa encantada! Vamos construir uma casa com cartão e prepara-la

Snack Matinal

para a iluminação, de noite as janelas vão dar luz, afinal parecerá uma

Vamos construir uma pandeireta? Só precisamos de guizos,

casa-candeeiro!

materiais reciclados e imaginação.

Almoço

Almoço

Iniciação ao Futebol (Grupo Desportivo CARRIS)

Recreio

Snack Tarde

Iniciação ao Futebol (Grupo Desportivo CARRIS)

Desenhos animados. Jogo Batata Quente.

Snack Tarde (pic-nic na relva)
Desenhos animados. Jogo o Rei Manda.

