FÉRIAS
VISITAS
- Visita guiada à exposição permanente “Memórias vivas da Imprensa” Durante esta visita apresentamos a História da Imprensa, desde a sua invenção no século XV com os
tipos móveis de Gutenberg até à introdução do computador nos jornais e nas tipografias. Aqui, as
crianças e jovens podem aprender com um verdadeiro tipógrafo a arte de compor um texto
manualmente, experimentar algumas das máquinas de impressão e, ainda, verem uma Oficina de
Encadernação em pleno funcionamento.
A partir do Pré-Escolar | 45 min. – 60 min. | 1,50€ - 4€

VISITAS-JOGO
- Caricaturando –
Vamos explorar o divertido mundo da caricatura com os mais pequenos… deitados no chão, de costas
ou de barriga para o ar! O importante é o trabalho em equipa e a diversão!
- O PortoCartoon trocado por miúdos –
Através dos mundos de Boligan, Herrera, Gumus, Provijn e muitos outros, as crianças exploram os
temas de extinção de espécies e da poluição dos mares, mas também os meios de transporte e a
diversidade cultural.
Com recurso ao jogo e ao desenho, exploram-se as exposições do PortoCartoon-World Festival, o
maior festival internacional de caricatura realizado na Península Ibérica e um dos três maiores
concursos humorísticos do mundo.
Pré-Escolar e 1.º CEB | 45 min. | 2€ | Inclui visita guiada à exposição “Memórias vivas da Imprensa”

OFICINAS CRIATIVAS
- Oficinas Gutenberg Nas Oficinas Gutenberg, os participantes viajam no tempo, mais concretamente até à Europa do séc. XV.
Inspirados pela época, são desafiados a construir um livro, através de dobragens e colagens.
- Animonstros –
A partir de uma simples folha de papel com alguns cortes mágicos, os participantes destas oficinas são
desafiados a colocar a imaginação a funcionar e a criar fantáticos animonstros!
- Oficina de Encadernação Manual Continuamos a desafiar as crianças a desembainhar a agulha e a explorar o interessante mundo da
encadernação manual!
Todo o processo de produção do livro é executado manualmente pelos participantes, desde a dobragem das
folhas até à aplicação da capa.
A partir do Pré-Escolar | 60 min. | 4€ | Inclui visita guiada à exposição “Memórias vivas da Imprensa”

