
  

Informações adicionais: Alexandra Queiroz  

LPM Comunicação 

 Te l .  21 850 81 10  

96 150 45 82 : :  alexandraquei roz@lpmcom.pt  

Ed.  L isboa Or iente ,  Av .  In fante  D.  Henr ique ,  333 H -  Escr i tór io  49,1800-282 L isboa  

www. lpmcom.pt  

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Museu da Farmácia sensibiliza crianças para a Gripe A 

O Museu da Farmácia organiza, neste ano lectivo, o atelier – Protege-te da Gripe A!, 
destinado ao ensino pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclo com o objectivo de sensibilizar as 
crianças para as características do vírus H1N1 e as situações do dia-a-dia onde 
podem estar expostas ao contágio. 

As técnicas correctas para lavar as mãos, e outras medidas para prevenir o contágio 
do vírus da gripe A, são algumas das práticas abordadas no atelier, de uma forma 
lúdica e divertida. 

Sob a coordenação dos Serviços Educativos do Museu, a iniciativa funciona nas 
instalações do Museu da Farmácia e nas escolas de todo o país. 

A acção tem a duração de 55 minutos, de segunda a sexta-feira. Todas as actividades 
necessitam de inscrição prévia e a realização está sujeita a um número mínimo de 
participantes.  

Programa: 

Local - Museu da Farmácia / Escolas 

Preço: 

Museu da Farmácia - 5.00 € / criança 

Escolas - 5.50 € / criança 

Horário e Duração  

Horário: 10.30; 15.00. 

Duração: 55 minutos 

Número mínimo de participantes: 20 crianças 

Destinados a uma turma de 25 alunos, com a presença de 2 monitores. 
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Reservas: De 2ª a 6ª, das 9.30 às 18.00. 
Para mais informações: 
tel. 213 400 680/88 

museudafarmacia@anf.pt 

 

 
 


