
Nesse caderninho você encontrará atividades para 
fazer durante a visita ao Museu ou para continuar 

a brincadeira em outros lugares!
Leve para a escola, para o parque, chame 

os amigos e divirta-se!

Vamos explorar o Museu Nacional?



O Museu Nacional foi fundado por D. João 
VI, em 1818, no início do século XIX. Naquela 
época, o Brasil era uma colônia de Portugal 
e iniciava seu processo de desenvolvimento 
cultural e econômico.

A primeira sede do Museu ficava no Campo 
de Santana, no centro do Rio de Janeiro. 
Somente em 1892, ele foi transferido para o 
Palácio de São Cristovão, até então, 
moradia da família imperial. D. Pedro II, 
 junto com sua esposa, a Imperatriz 
Teresa Cristina, foi grande incentivador do 
desenvolvimento das Ciências no Brasil.

Atualmente o Museu Nacional é um dos 
maiores museus de História Natural e de 
Antropologia da América Latina.

Palácio de São Cristovão



Vem de “frott er” uma palavra francesa, que signifi ca esfregar ou 
fricção. Nesta técnica o artista usa uma vareta, lápis ou grafi te 
e esfrega uma superfície texturizada. Use a borda do seu lápis e 
faça transferência de tudo a sua volta.
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2 Desenhe uma chuva de meteoros



3 Para colorir!



...descubra quantas coisas foram encontradas 
durante a expedição à Antártica!

f o c as  m a r i n h as
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4 Utilize a sua lupa e...



a

b c
d

e

f

g

h

i

j
k

l

m

n

o

p

5 Ligue os pontos



Cuidado! Não confunda as preguiças gigantes com os grandes 
predadores pré-históricos. Diferente dos dinossauros elas con-
viveram com os seres humanos. Qual seria a sua reação ao dar 
de cara com uma preguiça, aquele bicho tão fofo e tranquilo, 
em tamanho gigante?!

6 Tigres dente-de-sabre 
                            e Preguiças Gigantes



Tomaria um susto Ficaria feliz



Daria um berro Me fingiria de morto



com seu lápis de cera branco, o esqueleto do 
Maxakalisaurus topai

Desenhe7



com seu lápis de cera branco o esqueleto do dinossauro 
que você mais gostou no museu

Desenhe8



São figuras simples, fáceis de ver e de entender. Eles servem 
para expressar uma idea sem palavras.

Crie ícones sobre um único assunto: dinossauros, alienígenas,
plantas, comidas...

Dicas:

para descrever as salas do museu
foram criados ícones, viu só?

Tão fofo!
rosto arredondado
narizinho de botão

olhos bem separados

Nada fofo!
nariz comprido

olhos espremidos
boca esticada

Ícones



Crie ícones
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Velociraptor
Tamanho: 1,5 a 2 metros de comprimento
Peso: aproximadamente 15 kg
Encontrado em: Mongólia, China e Rússia
Alimenta-se de: carne

Pinte-me



Apatossauro
Tamanho: 21 a 27 metros
Peso: aproximadamente 35 toneladas
Encontrado em: EUA
Alimenta-se de: plantas



Pterodáctilo
Tamanho: 50 a 75 centímetros de envergadura
Peso: entre 5 e 10 kg
Encontrado em: Alemanha, França, Inglaterra e Tanzânia
Alimenta-se de: carne



Archaeornithomimus
Tamanho: 3,5 metros de comprimento
Peso: cerca de 50kg
Encontrado em: China e Mongólia
Alimenta-se de: carne



Estegossauro
Tamanho: 9 metros de comprimento
Peso: aproximadamente 4 toneladas
Encontrado em: EUA e Portugal
Alimenta-se de: plantas



Coelurossauro
Tamanho: cerca de 2 metros de comprimento
Peso: aproximadamente 30 kg
Encontrado em: EUA
Alimenta-se de: carne



Termine a frase contando o que você mais gostou no Museu ou 
o que você sentiu durante essa visita. Escreva, desenhe, pinte, 
faça uma poesia, uma colagem ou o que você quiser. As folhas em 
branco a seguir são para você se sentir livre e soltar a imaginação!
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