PROGRAMA | Museu da Carris | 2022
SOBRE
Oficinas de Férias de Verão no Museu da Carris. Quatro semanas
com atividades lúdico-pedagógicas dedicadas ao tema: A
publicidade nos Transportes da CARRIS. Inclui
oficinas artísticas, jogos, jardinagem, desporto, leitura e escrita
criativa, expressão corporal e muita brincadeira.
Duração: 5 dias úteis

Inscrições e informações:

Horário: 9 -17.30h

museu@carris.pt

Min. Crianças: 10

Inscrições até dia 17 de junho

Max. Crianças: 24
Monitores: 2 monitores

SEMANA 1: 4-8 Julho

Idades: 5-10 anos

SEMANA 2: 11-15 Julho

Preços:

SEMANA 3: 18-22 Julho

Por criança: 80€

SEMANA 4: 25-29 Julho

Por 2 crianças (irmãos): 65€

Por filho de colaborador Carris: 40€
+ Valor de Seguro**
+ Valor de Refeições**
**Valor sob confirmação

PROGRAMA: A publicidade nos transportes da CARRIS!

Quarta-feira

Sexta-feira

SEMANA 1 | 4 A 8 DE JULHO

Vamos criar um Cartaz Publicitário com técnicas de gravura,

Lixo extraordinário: um autocarro em mosaico!

Segunda-feira

stencil e recortes!

Snack Matinal

Receção das crianças

Snack Matinal

Recreio (Jogos de Cartas, Palavras e Quem sou eu?)

Criação do Bilhete de Assinatura para carimbar no decorrer das

Preparados para uma divertida Escape Room?

Almoço

férias.

Almoço

Pinturas Faciais

Snack Matinal

Vamos desenhar-nos uns aos outros? Sabes o que é um retrato?

Desafio Final: Mega Gincana e Estafeta!

Visita-Jogo ao Museu com pistas e carimbos!

Pois bem, escolhemos-te um par á medida. Vamos desenhar o

Até sempre Museu! Fazer o último carimbo do Bilhete.

Almoço

nosso amigo enquanto ele nos desenha. Primeiro vamos

Mini passeio de elétrico.

Leitura do livro “Guga e o elétrico de Lisboa”, cada um vai recriar

aprender umas dicas básicas sobre desenho de rosto!

Snack Tarde

uma página do livro partindo de uma base e formato comum. No

Snack Tarde

Cerimónia de entrega de álbum de fotografias das

final, fotocopiamos cada desenho e montamos um livro para cada

Workshop de Jardinagem

Férias no Museu e do Certificado “Campeão dos Carris”

no final.

um.
Snack Tarde

Quinta-feira

Mega Desafio 1: Gincana e Estafeta com Jogos Tradicionais (ar

O carnaval é quando uma criança desejar! Hoje vamos criar

*Lista de jogos tradicionais: jogo das cadeiras, jogo da

livre)

máscaras de ícones portugueses: uma sardinha? uma Amália

colher, corrida de sacos, jogo das estátuas, piolho, dardos,

Rodrigues? um Santo António? um pastel de nata? A

bowling, corrida de obstáculos, a água que cai do balde,

Terça-feira

imaginação não tem limites!

batata-quente, macaca, Pictionary, mimica e sons.

Vamos criar Desenhos Mágicos? A água vai revelar as cores

Snack Matinal

Vamos carimbar o nosso Bilhete e tirar selfies no

magníficas das nossas ilustrações.

Vamos criar carimbos! Cada um poderá personalizar 2 carimbos

Museu!

Snack Matinal

em linóleo.

Vamos carimbar o nosso Bilhete e tirar selfies no Museu!

Almoço

Almoço

Recreio

Recreio (Jogos de Cartas, Palavras e Quem sou eu?)

Desporto (Pavilhão Desportivo)

Desporto (Pavilhão Desportivo)

Snack Tarde

Snack Tarde

Descanso e Desenhos animados

Descanso e Desenhos animados

PROGRAMA: A publicidade nos transportes da CARRIS!

Quarta-feira

Sexta-feira

SEMANA 2 | 11 A 15 DE JULHO

Sabes o que é slogan? E um anúncio? Vamos filmar um anúncio

Cada um vai montar e pintar o seu mini-elevador de

Segunda-feira

sobre um produto que inventámos!

Santa Justa.

Receção das crianças

Snack Matinal

Snack Matinal

Criação do Bilhete de Assinatura para carimbar no decorrer das

Preparados para uma divertida Escape Room?

Recreio (Jogos de Cartas, Palavras e Quem sou eu?)

férias.

Almoço

Almoço

Snack Matinal

Conheces os santos populares? Cada um vai criar uma sardinha

Pinturas Faciais

Visita-Jogo ao Museu com pistas e carimbos!

de Lisboa! Vamos mostrar-te vários exemplos para te inspirares!

Desafio Final: Mega Gincana e Estafeta!

Almoço

Snack Tarde

Até sempre Museu! Fazer o último carimbo do Bilhete.

Leitura do livro “Olá sol!” recriação de uma página pop up!

Workshop de Jardinagem

Mini passeio de eléctrico.
Snack Tarde

Snack Tarde

Mega Desafio 1: Gincana e Estafeta com Jogos Tradicionais (ar

Quinta-feira

Cerimónia de entrega de álbum de fotografias das

livre)

O carnaval é quando uma criança desejar! Hoje vamos criar

Férias no Museu e do Certificado “Campeão dos Carris”

máscaras de ícones portugueses: um manjerico? uma Amália

no final.

Terça-feira

Rodrigues? um Santo António? um pastel de nata? A

Sabes o que é um carrinho de rolamentos? Pois bem, cada um vai

imaginação não tem limites!

*Lista de jogos tradicionais: jogo das cadeiras, jogo da

criar o seu pequeno carrinho! Será que as rodas andam? Não

Snack Matinal

colher, corrida de sacos, jogo das estátuas, piolho, dardos,

esquecer os eixos e os faróis!

Vamos criar papel marmoreado! Uma técnica ancestral. Depois

bowling, corrida de obstáculos, a água que cai do balde,

Snack Matinal

vamos pegar nas páginas e fazer belos separadores de leitura

batata-quente, macaca, Pictionary, mimica e sons.

Vamos carimbar o nosso Bilhete e tirar selfies no Museu!

para oferecer aos nossos familiares.

Vamos carimbar o nosso Bilhete e tirar selfies no

Almoço

Almoço

Museu!

Recreio (Jogos de Cartas, Palavras e Quem sou eu?)

Recreio

Desporto (Pavilhão Desportivo)

Desporto (Pavilhão Desportivo)

Snack Tarde

Snack Tarde

Descanso e Desenhos animados

Descanso e Desenhos animados

PROGRAMA: A publicidade nos transportes da CARRIS!
SEMANA 3 | 18-22 de julho
Segunda-feira
Receção das crianças
Criação do Bilhete de Assinatura para carimbar no decorrer das
férias.
Snack Matinal
Visita-Jogo ao Museu com pistas e carimbos!
Almoço

Leitura da história “O que vamos construir!” e criação de ilustrações
utilizando técnicas especiais com o lápis de cera e a tinta da china.
Snack Tarde
Mega Desafio 1: Gincana e Estafeta com Jogos Tradicionais (ar
livre)
Terça-feira
Vamos criar o fundo do Rio Tejo num papel gigante? Com a técnica
de stencil e esponja/spray. Atenção temos que pensar que animais
e plantas existem neste nosso universo aquático!

Snack Matinal
Vamos carimbar o nosso Bilhete e tirar selfies no Museu!
Almoço
Recreio (Jogos de Cartas, Palavras e Quem sou eu?)
Desporto (Pavilhão Desportivo)

Snack Tarde
Descanso e Desenhos animados

Quarta-feira

Vamos construir uma maquete com a cidade de Lisboa e suas
colinas? Não esquecer os transportes da Carris.
Snack Matinal
Preparados para uma divertida Escape Room?
Almoço

Vamos reproduzir uma pintura de Lisboa do magnifico pintor
Real Bordalo. Cada um com a sua pequena tela e kit de pincéis e
tintas.
Snack Tarde
Workshop de Jardinagem
Quinta-feira
O carnaval é quando uma criança desejar! Hoje vamos criar
máscaras de ícones portugueses: uma sardinha? uma Amália
Rodrigues? um Santo António? um pastel de nata? A
imaginação não tem limites!
Snack Matinal
Continuação da atividade de pintura sobre tela.
Almoço
Recreio
Desporto (Pavilhão Desportivo)
Snack Tarde
Descanso e Desenhos animados

Sexta-feira
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 Matinal
Recreio (Jogos de Cartas, Palavras e Quem sou eu?)
Almoço

Pinturas Faciais
Desafio Final: Mega Gincana e Estafeta!
Até sempre Museu! Fazer o último carimbo do Bilhete.
Mini passeio de eléctrico.
Snack Tarde

Cerimónia de entrega de álbum de fotografias das
Férias no Museu e do Certificado “Campeão dos Carris”
no final.
*Lista de jogos tradicionais: jogo das cadeiras, jogo da
colher, corrida de sacos, jogo das estátuas, piolho, dardos,
bowling, corrida de obstáculos, a água que cai do balde,
batata-quente, macaca, Pictionary, mimica e sons.

Vamos carimbar o nosso Bilhete e tirar selfies no
Museu!

PROGRAMA: A publicidade nos transportes da CARRIS!
SEMANA 4 | 25-29 de julho
Segunda-feira
Receção das crianças
Criação do Bilhete de Assinatura para carimbar no decorrer das
férias.
Snack Matinal
Visita-Jogo ao Museu com pistas e carimbos!
Almoço

Leitura da história “Aqui estamos nós!” e criação de ilustrações
utilizando técnicas especiais com o lápis de cera e a tinta da china.
Snack Tarde
Mega Desafio 1: Gincana e Estafeta com Jogos Tradicionais (ar
livre)
Terça-feira
Vamos criar o fundo do Rio Tejo num papel gigante? Com a técnica
de stencil e esponja/spray. Atenção temos que pensar que animais
e plantas existem neste nosso universo aquático!

Snack Matinal
Vamos carimbar o nosso Bilhete e tirar selfies no Museu!
Almoço
Recreio (Jogos de Cartas, Palavras e Quem sou eu?)
Desporto (Pavilhão Desportivo)

Snack Tarde
Descanso e Desenhos animados

Quarta-feira

Vamos criar um Cartaz Publicitário com técnicas de gravura,
stencil e recortes!
Snack Matinal
Preparados para uma divertida Escape Room?
Almoço

Painéis Mágicos: toca a colorir os monumentos nacionais de
lisboa!
Snack Tarde
Workshop de Jardinagem

Quinta-feira
O carnaval é quando uma criança desejar! Hoje vamos criar
máscaras de ícones portugueses: uma sardinha? uma Amália
Rodrigues? um Santo António? um pastel de nata? A
imaginação não tem limites!
Snack Matinal
Continuação da atividade de pintura sobre tela.
Almoço
Recreio
Desporto (Pavilhão Desportivo)
Snack Tarde
Descanso e Desenhos animados

Sexta-feira
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 Matinal
Recreio (Jogos de Cartas, Palavras e Quem sou eu?)
Almoço

Pinturas Faciais
Desafio Final: Mega Gincana e Estafeta!
Até sempre Museu! Fazer o último carimbo do Bilhete.
Mini passeio de eléctrico.
Snack Tarde

Cerimónia de entrega de álbum de fotografias das
Férias no Museu e do Certificado “Campeão dos Carris”
no final.
*Lista de jogos tradicionais: jogo das cadeiras, jogo da
colher, corrida de sacos, jogo das estátuas, piolho, dardos,
bowling, corrida de obstáculos, a água que cai do balde,
batata-quente, macaca, Pictionary, mimica e sons.

Vamos carimbar o nosso Bilhete e tirar selfies no
Museu!

Inscrições e informações:
museu@carris.pt
Inscrições até dia 17 de junho
Formulário de Inscrição disponível
no Site do Museu da Carris:
https://museu.carris.pt/

