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JAN FEV MARAGENDA
OFICINAS

26 DOM 
DOMINGOS EM FAMÍLIA

OFICINAS

22 SÁB 
PERSONAGENS

23 DOM 
DOMINGOS EM FAMÍLIA

OFICINAS

29 DOM  
DOMINGOS EM FAMÍLIA 
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OFICINAS

10:30 / 11:30 / 15:30 / 16:30 / 17:30 
FEITO POR SI 
Oportunidade de pôr a mão na massa e experimentar a pintura de peças em 
porcelana, com tintas acrílicas ou cerâmicas, assim como a modelação de pasta  
de porcelana. No final, o participante levará as peças feitas por si.

PARTICIPANTES: Famílias, público em geral. Inscrição prévia ou no próprio dia,  
 na receção do museu, estando neste caso sujeita a disponibilidade do serviço. 
Duração máx. 45 m. 

PREÇO OFICINA DE PINTURA: a partir de 9€/peça (tintas acrílicas)  
ou 12€/peça (tintas cerâmicas).

PREÇO OFICINA DE OLARIA: 6€/pessoa. Bilhete família: 13€  
(1 adulto e até 2 crianças com idade inferior a 18 anos; 2,50€/familiar adicional).

LOCAL: Serviço Educativo do Museu Vista Alegre.

22 FEV 15:00 – 16:00 

PERSONAGENS
Construir personagens a partir de peças de porcelana chacotadas é o desafio 
lançado para esta oficina. Asas podem ser orelhas, bicos de bules transformam- 
se em narizes, pegas em olhos redondos.

PARTICIPANTES: Mínimo 8/máximo 15. Atividade dirigida a jovens entre os 6 e os 15 
anos e a famílias.

PREÇO: 1,50€/pessoa. Bilhete família: 3€ (incluindo dois adultos e até 3 filhos). 
Materiais incluídos. Inscrição prévia até três dias úteis.

FÉRIAS NO MUSEU
Os períodos de pausa escolar são uma oportunidade única de visitar 
o Museu Vista Alegre e participar em atividades para toda a família! 
Venha à Vista Alegre este Carnaval.

OFICINAS
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OFICINAS

26 JAN / 23 FEV / 29 MAR  

DOMINGOS EM FAMÍLIA
No último domingo do mês convidamos as famílias a visitar a Vista Alegre 
e a participar nas nossas oficinas criativas. Cada mês, um tema diferente  
e algo de novo para explorar.

OFICINAS

26 JAN 11:00 – 12:00

DECALCO-MANIA!
Inspirados por antigos motivos lançamo-nos na tarefa de decorar modelos  
Vista Alegre. A recortar, colar e colorir, mergulhamos na mania dos decalques,  
dando vida no papel a potes e vasos em peças chacote.

23 FEV 11:00 – 12:00

CRIATURAS EM BARRO
Barro, água, dedos das mãos, rolos, paus, folhas e outros elementos vão ser matéria 
para darmos forma a animais, reais ou da imaginação. Uma oficina para aqueles  
que não têm medo de sujar as mãos.

29 MAR 11:00 – 12:00

ADIVINHA QUEM VEM AO BAIRRO DA VISTA ALEGRE
Dou umas belas sombras. Quem sou eu? Tenho um equipamento de riscas brancas  
e azuis. O que sou eu? Siga estas e outras pistas! Através de uma ficha de exploração, 
venha descobrir e conhecer os segredos e as memórias do Bairro da Vista Alegre!

PREÇO: 1,50€/atividade (inscrição prévia até três dias úteis antes).

PARTICIPANTES: Famílias, público em geral (> 6 anos).

LOCAL: Serviço Educativo do Museu Vista Alegre.



PROGRAMAS PARA GRUPOS
O Serviço Educativo do Museu Vista Alegre tem como objetivo promover a 
acessibilidade e interpretação das coleções e do património da Vista Alegre.

Poderá optar pelas visitas orientadas, explorando a paisagem e a história locais, ou pela 
visita ao Museu, abordando o universo das artes decorativas e a atividade industrial. 
Organizamos também visitas-oficina, que privilegiam a interação com os materiais, 
estimulando a criatividade e a experimentação.

> DOWNLOAD PROGRAMA EDUCATIVO E VISITAS
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VISITAS
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O MEU ANIVERSÁRIO  
VISTA ALEGRE!
Celebre o aniversário do seu filho na Vista Alegre!

Pintura, modelação do barro, atividades de exterior ou visitas ao Museu, são algumas 
das atividades que irão tornar a visita à Vista Alegre num evento único e memorável.

Nova oferta para grupos de crianças dos 4 aos 12 anos de idade.  

Para mais informações contacte o Museu Vista Alegre.

ANIVERSÁRIO NO MUSEU



vistaalegre.com

Museu Vista Alegre
Vista Alegre · Ílhavo
Telefone direto: +351 234 320 628
museu@vistaalegre.com


