
Serviço Educativo
--------------------------------------------------------------------------------

ExperimentaDesign
09 Setembro — 08 Novembro 2009

oficinas—
famílias 



oficinas — 
famílias 
Fim-de-semana 
Duração: 2h | N.º participantes: 15 | 3€ p/ participante

quick, quick, slow — texto, imagem e tempo
11 Setembro a 29 Novembro 

4 aos 6 anos —

* Partida, Largada... Alto!
Set 13 e 27 | Out 11 | Nov 01 , 15 e 29
Das 11h00 às 12h30

Uma corrida... muito, muito rápida, uma curva! Viragens 
bruscas, fintas rés-vés, passos marcados e um sorriso de 
velocidade. Quem vai ganhar esta corrida em câmara lenta? 
Quem vai chegar, pé ante pé, ponto após ponto, olhar atrás de 
olhar, à linha de meta?
Preparados?... Stop!
Concepção: Mariana Perry

7 aos 12 anos —

* Bichos de papel
Set 13 e 27 | Out 10 e 18 | Nov 07 e 15
Das 15h00 às 17h30

São tantas as criaturas que vivem na minha imaginação, se 
as pudesse fazer andar, saltar, correr e sentar... Gostava que 
tivessem cores, que fossem de papel e espirrassem! E depois, 
passo a passo, com ritmo nos pés, as pusesse a dançar em 
pares e em roda, umas com a outras... que a mais resingona 
seja a estrela do palco!
Concepção: Mariana Perry

* Letra a letra… enche a palavra de sentido!
Set 12 | Out 03 e 17 | Nov 07 e 28
Das 11h00 às 13h00

Uma mensagem escondida! Como vamos fazer para descobrir 
a palavra secreta, sem palavras, sem usar canetas nem lápis 
de côr? Ajuda a tua equipa a descobri-la!
Concepção: Mariana Perry

* O barulho nas letras
Set 12 e 20 | Out 04 e 17 | Nov 01, 14 e 29
Das 15h00 às 17h30

E se a Luísa desatasse a ladrar? E, irritada, desatasse a ranger 
que nem uma porta enferrujada, aos pingos grossos de chuva 
furiosa, para depois sibilar suavemente como o vento e tão 
baixinho como o bater das asas de uma mosca? Como fazemos 
tudo isto... sem fazer um único som...
Concepção: Mariana Perry
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* O Homem Alfabeto
Set 20 | Out 04 e 18 | Nov 08
Das 11h00 às 12h30

Que forma têm as letras... se puser o braço assim, pode ser a 
barriga do b? E um i-grego? Quantas pessoas são precisas 
para coreografar o meu nome? ...  Quantas fotografias são 
necessárias para construir uma frase? Ó senhor, é favor sair de 
cena que agora vamos fotografar o L...
Concepção: Mariana Perry

* Conta uma história
Set 19 | Out 03 , 11 e 31 | Nov 08 e 28
Das 15h00 às 17h30

Quantas estórias pode ter uma estória? Passando de boca 
em boca, de dedo em dedo, uma estória assume desenhos 
particulares, cores diferentes... Saltando de momento em 
momento, vamos guiar as personagens, mostrar-lhes novos 
caminhos, seguir por ruas diferentes e únicas. E quando 
todos contarmos a nossa parte, vamos vê-la a acontecer 
frente aos nossos olhos, desenrolando-se sozinha, ganhando 
vida sem precisarmos de lhe tocar mais.
Concepção: Mariana Perry
--------------------------------------------------------------------------------

Spray, stencil, stamp!
Set 19 | Out 10 e 31 | Nov 14
Das 11h00 às 13h00

A escrita tem formas e cada pessoa tem a sua forma de escrever, há 
quem faça disso a sua profissão! Nesta oficina vamos brincar com 
letras, cores e sombras, com texturas e padrões até encontrarmos a 
nossa forma de expressão. Vais personalizar uma t-shirt, desenhar 
um postal ou recriar um cartaz?
Concepção: Marta Castro
--------------------------------------------------------------------------------

* Oficinas de Cinema de Animação



pace of design — o ritmo e o tempo do design

13 Setembro a 08 Novembro | 11h00 às 18h30

6 aos 14 anos —

Atelier em viagem
Set 20 e 26 | Out 04 e 24 | Nov 1 e 8
10h30 às 12h30

O que levarias contigo numa viagem? Que materiais, 
ferramentas, objectos? Propomos-te a construção de uma mala 
que contenha tudo aquilo que precisas para pôr em prática as 
tuas ideias criativas.
Quando estiveres preparado, consultamos o mapa do mundo e 
partimos para uma cidade distante...
Concepção: Marta Castro

Estou aqui, estou ali
Set 20 e 26 | Out 04, 17 e 24 | Nov 08
15h00 às 17h00

O mapa de uma cidade por vezes parece um labirinto! E a 
nossa vida? Não será também um enredo de espaços, pontes e 
ligações? Vamos construir um mapa da nossa vida, observá-lo, 
e quem sabe encontrar algumas semelhanças. 
Concepção: Marta Castro
--------------------------------------------------------------------------------

timeless — menos é melhor

12 Setembro a 09 Novembro | 10h00 às 16h30

6 aos 14 anos —

Máquina do Tempo
Set 13 | Out 3, 11, 18 e 25 | Nov 7 
10h30 às 12h30

Em equipa vamos construir uma máquina do tempo e com ela viajar 
para dimensões nunca antes imaginadas. O que vamos encontrar? 
Um passado inspirador? O futuro com que sempre sonhámos?
As tuas descobertas irão mudar por completo a forma como 
observas os objectos que utilizas no teu dia-a-dia. Embarca 
nesta viagem incrível!
Concepção: Marta Castro

Regresso ao presente
Set 13 e 27 | Out 3, 11, 18 e 25 | Nov 7
15h00 às 17h00

Porque é que um brinquedo perde os seus poderes mágicos e 
não dura para sempre?
Vamos voltar a viajar no tempo e descobrir que materiais, 
recursos e técnicas podemos utilizar para a construção de um 
novo brinquedo: nesta oficina irás construí-lo recorrendo  
à tua imaginação.
Recuperando peças de brinquedos que um dia cumpriram a sua 
função de fazer sonhar, vamos dar um novo poder à nossa criação 
e aprender a reutilizar materiais respeitando o meio ambiente.
Concepção: Marta Castro
--------------------------------------------------------------------------------

lapse in time — design, elasticidade e responsabilidade

13 Setembro a 08 Novembro | 11h00 às 18h30

6 aos 14 anos —

Designstorming
Set 27 | Out 17   Das 10h30 às 12h30
Set 19 | Out 10 e 31 | Nov 1   Das 15h às 17h

Convidamos toda a família a repensar os objectos e espaços 
que nos rodeiam – participar num jogo onde nós somos a 
solução! O que transformarias na tua escola, na tua casa, ou 
mesmo na tua cidade?
Concepção: Marta Castro
--------------------------------------------------------------------------------
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Duração: 2h | N.º participantes: 15 | 3€ p/ participante



quick, quick, slow —
texto, imagem e tempo

11 Setembro | 29 Novembro
Todos os dias, das 10h00 às 19h00
Sexta-feira, das 10h00 às 22h00
Entrada gratuita

Museu Berardo

Centro Cultural de Belém, Praça do Império, 1449-003 Lisboa

Transportes

Autocarros — 28/ 714/ 727/ 729/ 751

Eléctrico — 15

Comboio — Linha de Cascais - estação de Belém

Barco — estação fluvial de Belém

pace of design —
o ritmo e o tempo do design

13 Setembro | 08 Novembro
Todos os dias, das 11h00 às 20h00

Antigo Picadeiro do Colégio dos Nobres – Museus da Politécnica

Rua da Escola Politécnica 56, 1250-102 Lisboa

Transportes

Metro — estação Rato (Linha Amarela), estação Baixa-Chiado (Linha Azul/Verde

Autocarros — 758/ 773 (frente aos museus), 92/ 727/ 790 (Príncipe Real), 

706/ 74 (Largo do Rato)

--------------------------------------------------------------------------------

lapse in time —
design, elasticidade e responsabilidade

13 Setembro | 08 Novembro
De Segunda-feira a Sexta-feira, das 11h00 às 20h00
Sábado, das 14h00 às 20h00 (aberta a 13 Set)

Sociedade Nacional de Belas Artes, Salão Nobre

Rua Barata Salgueiro 36, 1250-044 Lisboa

Transportes

Metro — Metro: estação Marquês de Pombal (Linha Amarela/Azul),      

estação Avenida (Linha Azul)

Autocarros — 758/ 773

timeless —
menos é melhor

12 Setembro | 08 Novembro
De Segunda-feira a Quinta-feira, das 10h00 às 18h00
Sexta-feira, 12h00 às 22h00

Museu do Oriente

Avenida Brasília, Doca de Alcântara (Norte) 1350-352 Lisboa

Transportes

Autocarros — 12/ 28/ 714/ 732/ 738

Eléctricos: — 15/ 18

Comboio — Linha de Cascais - estação Alcântara-Mar

Estacionamento — parque público junto ao museu

--------------------------------------------------------------------------------

informações úteis—

marcações e contactos —
A marcação deverá ser efectuada até 7 dias antes da realização da 
actividade. (Envie a ficha de inscrição preenchida por email ou fax).

Atendimento
De Segunda-feira a Sexta-feira, 
das 10h00 às 18h30
T. 91 508 05 87
F. 210 963 866
E. edu@experimentadesign.pt
www.experimentadesign.pt

Observações
A confirmação será comunicada num prazo de 48h.
Os visitantes individuais serão integrados em 
grupos de visita mediante disponibilidade.

Advertência
Em caso de desistência da actividade não haverá 
lugar ao reembolso do valor pago, poderá no entanto 
remarcar a actividade mediante disponibilidade.
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ficha de inscrição —

pagamento —

Entidade / Escola

Curso / Área Ano

Nome completo (responsável)

Telefone Telemóvel

Fax Email

N.º de elementos do grupo Faixa Etária

Entidade/nome completo do ordenante

Telefone Telemóvel

Fax Email

Data da transferência 2009 Montante

Quick, Quick, Slow

Pace of Design

Lapse in Time

Timeless

Assinale a exposição a visitar —

ExperimentaDesign
09 Setembro — 08 Novembro 2009

Assinale a actividade a participar —

Escolas - Visita-jogo Famílias - Oficina >15 anos - Visita orientada

>15 anos - Workshop>15 anos - Ciclo de visitas 
guiadas e conversas temáticas

Itinerário - Exposições

Transferência bancária
À ordem de: Experimenta – Associação para a Promoção do Design e Cultura de Projecto
Banco: Montepio Geral
NIB: 0036 0170 9910 0052 2907 7

2.ª a 6.ª 
Duração 1h30 
N.º participantes: 15 min – 25 máx
2€ p/ participante

N.º participantes p/sessão: 
mín. 15 – máx. 25

Fim-de-semana
Duração: 2h
N.º participantes: 15 min – 20 máx 
3€ p/participante

N.º participantes: 15
15€ p/ participante

Diariamente
Duração: 1h 
N.º participantes: 15 min – 25 máx 
2€ p/ participante

N.º participantes: 15 mín – 25 máx  
8€ p/ participante
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