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Programa de Oficinas de Férias de Natal 2017 
Museu das Comunicações e Museu da Marioneta 

 

Título: À procura do Pai Natal?  
 
Este ano algo misterioso aconteceu ao Pai Natal e não será ele a entregar os presentes. Mas quem poderá substituir o Pai Natal  neste dia tão 
especial e o que lhe terá acontecido? 
 
O Museu das Comunicações e o Museu da Marioneta querem resolver este mistério e procuram os meninos e meninas mais curiosos para os 
ajudarem. 
 
Entre investigações vamos falar sobre a família e como é importante estarmos perto dos que mais gostamos na época do Natal. Vem ouvir 
histórias sobre famílias invulgares que vivem penduradas por fios ou no fundo do mar! 
 
Mas quem irá substituir o Pai Natal? Será alguém da sua família? 
 
Contamos contigo para descobrir! 
 
Público: crianças entre os 6 e os 12 anos 
Dias: 18 a 22 Dezembro  
Local: Museu das Comunicações (manhã) / Museu da Marioneta (tarde) 
Preço: 7€ por sessão (manhã ou tarde) ou 14€ dia todo 
           30€ Por semana (manhã ou tarde) ou 60€ por semana (manhã e tarde) 
           O pagamento das atividades é realizado nos respetivos museus. 
Horário 
Manhã: 9h30 às 12h30  
Tarde: 14h30 às 17h30 
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O almoço pode ser trazido de casa ou adquirido na cafetaria do Museu das Comunicações. 
Inscrição prévia para museu@fpc.pt ou 213 935 177 
Mais informações em www.fpc.pt 
Nota: o programa poderá ser sujeito a alterações.  

 
                                       

 
Mapa de atividades das oficinas de Natal 2017 

  

    
 Manhã – Museu das Comunicações Tarde – Museu da Marioneta 

Dia 18 

Família dos inventores  - O Museu das Comunicações é como uma casa onde vivem 
objectos que foram criados por grandes inventores. Este Natal, junta-te a esta 

família e mostra as tuas criações. 
 

Os 3 reis magos – Como se chamavam o 3 reis? Para onde iriam e o que 
levavam? Vamos conhecer um pouco desta história e responder a estas e a 

muitas outras perguntas. -construção de marionetas de dedo 

Dia 19 

Um postal para mim - O que gostarias de contar ao teu eu do futuro? Vamos 
desenhar e escrever mensagens num postal que será enviado para nós próprios, 

como um presente!  
 

O Pai Natal e as suas renas – Será que o pai Natal existe? E as renas voavam? Ao 
construir esta marioneta vamos ficar a saber destas e outras pequenas 

curiosidades. Construção de marionetas de fios 

Dia 20 

Um presente para o Morse - Conheces o Morse e o código que ele inventou? Vamos 
imaginar que neste Natal ele vem visitar-nos e vamos mostrar que também nós 

sabemos criar códigos extraordinários! 
 

A história da minha família – O pai a mãe e até o periquito. O álbum da minha 
família contada em papel - construção de um Álbum pop up 

Dia 21 

Natal no fundo do mar - Será que no fundo do mar também se celebra o Natal? Os 
cabos submarinos sabem tudo sobre o que lá se passa e estão ansiosos para nos 

contar! 
 

A família do menino - Vieram de todo o lado e até uma vaca e um burro se 
juntaram para ver esse menino de quem tanto se fala. Construção de Marionetas 

de cortiça 

Dia 22 
E quem vai descer a chaminé é… - Vamos juntar as pistas que recolhemos na nossa 

investigação e escrever a história que está por detrás deste mistério de Natal! 
 

 Uma caixa surpresa pop up para a família – Natal é família, igual a surpresas e 
muitos presentes. Hoje vamos construir pequenas grandes surpresas para 
oferecer àqueles que mais gostamos- construção de marionetas de vara 
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