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Para além destas actividades existe a possibilidade de   
à Casa-Museu de 1h30 para  alunos do Ensino
Secundário.

A HORA DO MITO!
Quem é Adónis? e Afrodite? 
Quem são Ilya Muromets, Alyosha 
Popovich e Dobrynya Nikitiche? 
Sentados confortavelmente nas 
nossas almofadinhas vamos descobrir 
quem são todas estas personagens e 
até transformarmo-nos nelas. 

Histórias, teatro, imagens e muita 
imaginação são os ingredientes 
fundamentais para uma manhã bem 
passada. 

Pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico 

Como exploradores na selva, partimos à 
procura da “bicharada” da Casa-Museu, 
e após descobrir os bichinhos escondi-
dos nas pinturas, nos móveis, nas 
porcelanas… Vamos criar os nossos 
próprios animais, reais ou fantásticos, 
para levar connosco para casa. 

1º e 2º ciclo do Ensino Básico 

ECO-BICHARADA!
Na casa da minha avó há objetos 
enigmáticos, há objetos que contam 
histórias e há mil histórias à volta dos 
objetos. 
Juntos vamos descobrir o que tem a 
ver uma vela com uma tesoura, por 
que os chapéus precisam de al�netes 
ou para que serve uma taça cheia de 
buraquinhos, e claro, vamos também 
imaginar e criar novos objectos 
curiosos! 

Pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico

NA CASA DA MINHA AVÓ
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Para além destas actividades existe a possibilidade de   
à Casa-Museu de 1h30 para  alunos do Ensino
Secundário.

À DESCOBERTA!
Como verdadeiros exploradores, de 
caderno e lápis na mão, de olhos bem 
abertos e com os ouvidos alerta, 
vamos percorrer a Casa-Museu para 
descobrir os tesouros escondidos, as 
histórias por trás de cada peça e os 
seus detalhes curiosos. 

Durante o percurso os participantes 
completam um livrinho com pergun-
tas, desenhos, fotogra�as e adivinhas, 
tornando a visita muito dinâmica.

Pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico 

O leque é um objeto que serve para refrescar 
através do movimento do ar, mas também 
serve para atiçar o lume, afastar insectos, 
resguardar os olhos do sol ou esconder a cara 
dos olhares indiscretos. O leque foi usado 
como objeto de culto, mas também como 
objeto de sedução ou como símbolo de 
nobreza e requinte.

Após uma visita à nova Sala dos Leques da 
Casa-Museu em busca de inspiração, seremos 
nós a criar os nossos próprios leques.

Pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico

ABANAR O AR!
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