GABINETE DE EDUCAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL

Assunto: oficinas de Natal – 19 a 22 de dezembro de 2017
Horário: 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00
Público-alvo: crianças com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos de idade .
Contextualização: o Gabinete de Serviço Educativo do Museu da Presidência da República (MPR)
propõe a realização de um conjunto de oficinas lúdico-pedagógicas para a ocupação de tempos
livres dos mais novos no período natalício. Cada uma das oficinas, através da expressão plástica,
desafia os participantes a relacionar esta quadra natalícia com a temática do Museu e do Palácio de
Belém. O desenvolvimento e a dinamização destas atividades visam proporcionar às crianças
momentos de diversão e de aprendizagem, sensibilizando-as para os valores de cidadania*.
*Os participantes, a equipa do MPR e o público em geral serão convidados a doar roupa de criança, brinquedos e
livros infantis à Associação Casa da Sopa – Mãe Maria de Nazaré.
Oficinas
1 – Belém, uma viagem no tempo : propomos uma viagem conduzida através da apresentação de
um conjunto de imagens cujos objetivos são, por um lado fazer uma retrospetiva histórica do sítio
de Belém, desde o século XVI até à atualidade (urbanismo, património e vivências) e, por outro,
potenciar a imaginação e a expressão plástica convidando as crianças a elaborar um desenho sobre
o tema “O Natal do futuro em Belém”;
2-Criativamente a retratar um Presidente: esta atividade inicia-se com um jogo de detetives na
galeria de retratos dos Presidentes onde, a partir de pistas e indícios, são investigadas algumas
funções presidenciais, a vida e personalidade de cada Presidente. Segue-se um ateliê de expressão
plástica, onde os participantes são convidados a elaborar o seu próprio retrato presidencial
utilizando enfeites de Natal ;
3 – Contos de Natal: nesta atividade será lido e interpretado um conto de Natal. De seguida, e em
grupos, os participantes irão criar um conto de Natal orientado para os valores de cidadania,
recorrendo a técnicas de escrita criativa;
4 – O Natal no Palácio de Belém, vivências: esta atividade tem como ponto de partida a tradição
do uso da árvore de Natal em Portugal, introduzida por D. Fernando de Saxe-Coburgo-Gota, um Rei
cuja história se cruza com a do Palácio de Belém. Propõe-se aos participantes uma viagem pelas
salas protocolares do Palácio, dando a conhecer, através de imagens de arquivo, como tem sido
celebrado o Natal, ao longo dos tempos, pelos Presidentes da República. A atividade termina com
um ateliê de expressão plástica onde se desafia o grupo a criar um postal de Natal;
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5 – Como se faz uma bandeira: a sessão inicia-se no Museu, junto ao núcleo dos símbolos nacionais,
onde será explorado o significado das cores e formas da bandeira portuguesa. A atividade termina
com um ateliê de expressão artística, onde as crianças irão recriar uma bandeira, a partir da pintura
de um azulejo e elaborar o respetivo embrulho de Natal, decorado com motivos natalícios, que
poderá ser oferecido como prenda de Natal/desejos para 2018;
6 – Bosque dos Passarinhos: esta atividade desenvolve-se num primeiro momento no Jardim da
Cascata**, recordando a beleza dos viveiros para pássaros exóticos que ali existiram e a sua relação
com o património e vivências do Palácio de Belém. Num segundo momento, em ateliê, os
participantes darão asas à imaginação criando a sua própria ave.
7 - Presentes de Estado: o que diriam a tartaruga e o elefante? Consiste numa atividade com
enfoque em dois dos presentes de Estado da exposição permanente – a carapaça da tartaruga e a
presa de elefante – justificando-se esta escolha quer pela riqueza cultural inerente, quer pela
questão da proteção das espécies. A atividade termina com um ateliê de expressão artística, que
envolve a pintura de um azulejo inspirado na proteção do ambiente, das espécies e/ou do
património.
8 – Natal dos sentidos: em colaboração com uma instituição da comunidade sénior de Belém,
pretende-se promover a troca de experiências intergeracionais e de partilha de memórias do Natal,
entre crianças e adultos. A atividade termina com um “Ateliê de Culinária***” , onde os
participantes são desafiados a preparar uma receita de Natal.

**Sempre que as condições climatéricas o justificarem, a atividade desenrolar-se-á no interior do Museu.
*** Mini bolo-rei

Lotação:

- Mínima: 10 participantes
No caso de o número de inscritos ser inferior ao estipulado, o Museu reserva-se o direito de
cancelar a atividade, com uma antecedência mínima de 3 dias úteis.
- Máxima: 20 participantes
- Data limite de inscrição: 14 de dezembro
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Observações:
·

O acolhimento das crianças será feito pelos monitores, na loja do museu, no horário
estipulado, havendo uma tolerância de 15 minutos até que o grupo esteja totalmente
reunido;

·

Existe a possibilidade de acompanhamento à hora de almoço. Este deverá ser trazido de casa
e consumido nas instalações próprias do Museu;

·

Aconselha-se que tragam lanche para o meio da manhã/tarde, água, roupa e calçado
confortáveis;

·

Os preços incluem entrada no Museu, programa educativo e de animação,
acompanhamento técnico permanente, material necessário às diversas atividades e seguro
de acidentes pessoais;

·

Os interessados deverão inscrever-se no programa completo (4 dias).
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Calendarização das Oficinas de Natal
Dia

19-dez

20-dez

21-dez

Hora

Actividade

Local

9h00

Recepção dos participantes

Loja

9h30

Pequeno lanche*/jogos

Sala Serviço Educativo

10h00

Oficina- "Belém: Uma viagem no tempo"

Varanda Palácio/Sala Serviço Educativo

12h30

Almoço*

Sala Serviço Educativo

14h00

Oficina- "Como se faz uma Bandeira "

Museu/Sala Serviço Educativo

16h30

Pequeno lanche*/jogos

Sala Serviço Educativo

17h00

Término da atividade e despedida

Loja

9h00

Recepção dos participantes

Loja

9h30

Pequeno lanche*/jogos

Sala Serviço Educativo

10h00

Oficina- "Criativamente a retratar um Presidente"

Museu/Sala Serviço Educativo

12h30

Almoço*

Sala Serviço Educativo

14h00

Oficina- "Contos de Natal"

Sala Serviço Educativo

16h30

Pequeno lanche*/jogos

Sala Serviço Educativo

17h00

Término da atividade e despedida

Loja

9h00

Recepção dos participantes

Loja

9h30

Pequeno lanche*/jogos

Sala Serviço Educativo

10h00

Oficina- "O que diriam a tartaruga e o elefante"

Museu/Sala Serviço Educativo
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22-dez

12h30

Almoço*

Sala Serviço Educativo

14h00

Oficina- "Bosque dos passarinhos"

Viveiros do Palácio

16h30

Pequeno lanche*/jogos

Sala Serviço Educativo

17h00

Término da atividade e despedida

Loja

9h00

Recepção dos participantes

Loja

9h30

Pequeno lanche*/jogos

Sala Serviço Educativo

10h00

Oficina- "O Natal no Palácio de Belém: vivências "

Palácio/Sala Serviço Educativo

12h30

Almoço*

Sala Serviço Educativo

14h00

Oficina- "Natal dos sentidos"

Sala Serviço Educativo

16h30

Pequeno lanche*/jogos

Sala Serviço Educativo

17h00

Término da atividade e despedida

Loja

* trazido de casa
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Cartaz da iniciativa

