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Tipo de 

atividade 
Título da atividade Data Horário 

Condições de 

ingresso 
Contactos 

Endereço web onde a 

atividade está descrita 

Visita Visitas Orientadas 
A 

combinar 
A 

combinar 

Para todos dos graus 
de ensino, do pré-
escolar ao sénior. 

 
Marcação prévia. 
Indicar: nome e 

contacto da 
instituição; 

educador/professor 
responsável pela 

turma; área 
disciplinar; número e 
ano dos alunos; dia, 

hora, tema 
pretendido. 

 
Gratuito 

T. 213 912 800; 
se@mnaa.dgpc.pt 

www.museudearteantiga.pt/ 

Visita Visitas-jogo 
 

A 
combinar 

A 
combinar 

Pré-escolar e Ensino 
Básico. 

 
Marcação prévia. 
Indicar: nome e 

contacto da 
instituição; 

educador/professor 
responsável pela 

turma; área 
disciplinar; número e 
ano dos alunos; dia, 

hora, tema 
pretendido. 

 
Gratuito 

T. 213 912 800; 
se@mnaa.dgpc.pt 

www.museudearteantiga.pt/ 
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Visita Visita-jogo 
Museu & Companhia 

3ª a 6ª 
feira 

Manhã ou 
tarde 

Pré-escolar (4-6 anos) 
 

Marcação prévia. 
Indicar: nome e 

contacto da 
instituição; 

educador/professor 
responsável pela 

turma; área 
disciplinar; número e 
ano dos alunos; dia, 

hora, tema 
pretendido. 

 
Gratuito 

T. 213 912 800; 
se@mnaa.dgpc.pt 

www.museudearteantiga.pt/ 

Visita Visita orientada 
Preparar o Natal 

3ª a 6ª 
feira 

Manhã ou 
tarde 

Pré-escolar (4-6 anos) 
 

Marcação prévia. 
Indicar: nome e 

contacto da 
instituição; 

educador/professor 
responsável pela 

turma; área 
disciplinar; número e 
ano dos alunos; dia, 

hora, tema 
pretendido. 

 
Gratuito 

T. 213 912 800; 
se@mnaa.dgpc.pt 

www.museudearteantiga.pt/ 
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Visita Visita orientada 
O Jogo do Retrato 

3ª a 6ª 
feira 

Manhã ou 
tarde 

1º ciclo 
 

Marcação prévia. 
Indicar: nome e 

contacto da 
instituição; 

educador/professor 
responsável pela 

turma; área 
disciplinar; número e 
ano dos alunos; dia, 

hora, tema 
pretendido. 

 
Gratuito 

T. 213 912 800; 
se@mnaa.dgpc.pt 

www.museudearteantiga.pt/ 

Visita 
Visita orientada 

Do outro lado do mundo… 
preciosidades com histórias 

3ª a 6ª 
feira 

Manhã ou 
tarde 

4º ano 
 

Marcação prévia. 
Indicar: nome e 

contacto da 
instituição; 

educador/professor 
responsável pela 

turma; área 
disciplinar; número e 
ano dos alunos; dia, 

hora, tema 
pretendido. 

 
Gratuito 

T. 213 912 800; 
se@mnaa.dgpc.pt 

www.museudearteantiga.pt/ 
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Visita 

Formação de Educadores e 
Professores 

Ações de formação | Preparação de 
visitas ou outras atividades 

3ª feira a 
domingo 

Manhã 
e/ou tarde 

Marcação prévia.  
 

Marcação prévia. 
Indicar: nome e 

contacto da 
instituição; 

educador/professor 
responsável pela 

turma; área 
disciplinar; número e 
ano dos alunos; dia, 

hora, tema 
pretendido. 

 
Gratuito 

T. 213 912 800; 
se@mnaa.dgpc.pt 

www.museudearteantiga.pt/ 

Visita 
Formação de Educadores e 

Professores 
Ações de formação (com acreditação) 

Sábados e 
férias 

escolares 

A 
combinar 

Programas e modo de 
inscrição divulgados 
no site do MNAA e 

por correio 
eletrónico. 

 
Pago 

T. 213 912 800; 
se@mnaa.dgpc.pt 

www.museudearteantiga.pt/ 
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