




MUSEU DE OLARIA

O Museu de Olaria, criado 
em 1963, numa região com forte tradição na arte de trabalhar 
o barro, é atualmente um importante equipamento cultural e educativo. O seu acervo é 
composto por mais de 9.500 peças, e o Museu promove várias exposições temporárias de 
forma a privilegiar a rotatividade do seu espólio, assim como a divulgação da atual atividade 
a nível da cerâmica nacional e internacional, favorecendo uma relação de proximidade e a 
participação ativa dos oleiros e da comunidade. 

Social e culturalmente ativo, o Museu de Olaria é um lugar de histórias e memórias que 
contribuem para divulgar o conhecimento da identidade de um conjunto de bens culturais 
que os valoriza enquanto objetos científicos, lúdicos e educativos, onde a Educação, a Arte, 
a Cultura e o Património se fundem no objetivo comum de conhecimento e expressão.

A dinâmica e o vasto programa de atividades do Serviço Educativo e de Animação per-
mite aos participantes realizarem atividades práticas que privilegiam a aprendizagem num 
contexto de educação não formal, que se baseiam na descoberta e experimentação através 
das visitas e das oficinas, nomeadamente de expressão plástica, que permitem o contacto 
direto e a valorização de um importante património, a olaria e o figurado, que caracteriza a 
identidade cultural de Barcelos e que são desde 2008 produções certificadas. 

Em 2017 Barcelos foi integrada pela UNESCO na rede das Cidades Criativas, na área 
do Artesanato e Arte Popular, sendo a primeira cidade da Península Ibérica a adquirir este 
título na referida categoria. O ano de 2018 foi designado pela ONU como “Ano Europeu 
do Património Cultural”. Também em 2018 o prémio Nacional de Artesanato veio para        
Barcelos, assim como o primeiro prémio da Feira Internacional de Artesanato, na catego-
ria de artesanato tradicional, foi atribuído à barrista barcelense Laurinda Pias.  

O saber, a arte e a criatividade dos artesãos de Barcelos fazem deste um concelho rico 
em artesanato, no qual se destaca a Olaria e o Figurado. 

Neste contexto o Museu de Olaria é por excelência um local a visitar!
Convidamos os professores e alunos a usufruir das atividades que apoiam e comple-

mentam diversos conteúdos programáticos e projetos educativos.

Consultem o nosso programa!

Nota: As atividades planificadas com os professores e educadores podem ser adaptadas 
de acordo com as disciplinas e currículos escolares dos diferentes níveis de ensino.

As atividades realizam-se durante o período letivo e são gratuitas para grupos escolares.

outubro 2018
a junho 2019
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As visitas são adaptadas a cada nível de ensino, da educação pré-escolar 
ao ensino superior, mediante marcação prévia.

Exposição OLARIA NORTE DE PORTUGAL 
Sala de exposição permanente    

A Olaria é uma arte que ao longo dos tempos marcou presença em vá-
rias regiões de Portugal, no entanto muitos dos centros produtores estão 
atualmente extintos e outros em vias de extinção. A exposição Olaria Norte 
de Portugal apresenta peças de louça utilitária e decorativa de vários cen-
tros oláricos do norte do país. Visitar a exposição será uma enriquecedora 
viagem pelas tradições seculares da olaria, em especial do norte.

Exposição O FIGURADO 
Sala de exposições temporárias | 1.º Piso

O Figurado de Barcelos é uma partilha de histórias que nascem da cria-
tividade dos barristas e da sua habilidade em modelar o barro. O dom de 
criar em barro, associado ao talento, foi passando de geração em geração, 
e exemplo disso são as diversas famílias que estão intrinsecamente as-
sociadas a esta arte. Ao longo dos tempos recriaram representações do 
quotidiano e incríveis figuras do imaginário. O ciclo de exposições come-
çou em 2016 com “Geração Ramalho”; e 2017 “Geração Côta”; e em 2018 
permanece a “Geração Baraça”. 

EXPOSIÇÕES

Exposição CERÂMICA CONTEMPORÂNEA  
Sala da Capela

Portugal é um país com ampla tradição na arte e produção cerâmica. 
Uma das expressões desta produção é a cerâmica contemporânea, onde 
o ceramista usa os elementos fundamentais da natureza: a terra, o ar, a 
água e o fogo, e com recurso a novos processos concebe obras com sig-
nificado artístico, cultural e social, que nos suscitam diversas questões e 
nos permitem refletir sobre a sua mensagem. O Museu de Olaria promove 
exposições que incentivam o público a contemplar a forma como os cera-
mistas mais inovadores, nacionais e estrangeiros, estão a apostar nesta 
arte cerâmica vanguardista.
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da Educação Pré-Escolar ao Ensino Superior

CONHECIMENTO E EXPERIMENTAÇÃO

Educação PRÉ-ESCOLAR    

ENQUADRAMENTO CURRICULAR:
Conhecer e aceitar as suas características pessoais e a sua identida-

de social e cultural, situando-as em relação às de outros | Cooperar com 
colegas no processo de aprendizagem | Cooperar em situações de jogo, 
seguindo orientações ou regras | Desenvolver capacidades expressivas e 
criativas através de explorações e produções plásticas | Recriar o espaço e 
os objetos, atribuindo-lhes significados múltiplos em atividades de faz-de-
-conta, situações imaginárias e de recriação de experiências do quotidiano, 
individualmente ou em grupo.

As atividades propostas para este nível têm como principais obje-
tivos:

Promover a comunicação oral permitindo um primeiro contacto com o 
Museu e o seu acervo; explorar de uma forma lúdica histórias e lendas 
relacionadas com a identidade cultural do concelho; desenvolver a motrici-
dade fina através da experimentação e modelagem em barro; descobrir a 
natureza da cor e a sua importância na decoração das peças de barro.

1. A INÊS E A GALINHA PEDRÊS QUE SABIA CONTAR
    ATÉ TRÊS E FALAR OLARÊS

Através da leitura animada do livro infantil “A Inês e a Galinha Pedrês…”, 
as crianças vão conhecer a fantástica história da Inês, uma menina que vi-
via numa quinta perto de Barcelos e perceber para que serviam muitos dos 
objetos de olaria utilitária existentes nas cozinhas de antigamente e que 
agora estão em exposição no Museu. 

Conteúdos da atividade: Visita à exposição de Olaria e exploração do 
conto “ A Inês e a Galinha Pedrês…”

Oficina de Expressão Plástica: Decoração de miniatura de olaria

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 90 minutos





2. OS MENINOS GORDOS
    OS HERÓIS DESTA HISTÓRIA

Partindo de duas esculturas cerâmicas de grande impacto visual, 
que estão no Museu e que representam os Meninos Gordos, vamos 
dar a conhecer a impressionante história dos irmãos Mateus e Ana 
Perrero, os meninos que causaram grande espanto por onde passa-
ram. Nesta atividade, vamos partir numa animada aventura e ficar a 
saber quem eram, onde nasceram, quanto pesavam, as terras que 
percorreram e como acabaram representados em peças cerâmicas.

Conteúdos da Atividade: Visita ao Museu e exploração da História 
dos Meninos Gordos que acabaram representados em peças cerâmi-
cas. Realização de uma atividade lúdica que inclui um jogo e um mo-
mento de brincadeira, com os meninos gordos, através da montagem 
de um puzzle com as imagens da Ana e do Mateus.

Oficina de Expressão Plástica: Exploração da criatividade através 
da modelagem em barro.

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 90 minutos

3. O GALO DE BARCELOS E A SUA LENDA

O Galo de Barcelos é o símbolo máximo desta cidade. À porta do 
Museu de Olaria encontra-se um Galo de grandes dimensões que ape-
la à curiosidade da sua história. 

Conteúdos da Atividade: Nesta atividade, vamos dar a conhecer 
este símbolo nacional, que faz parte da nossa cultura. Vamos mostrar 
aos mais pequenos diferentes Galos de Barcelos e, através de uma 
dinâmica performativa, apresentar a sua fantástica Lenda, que resulta 
de um acontecimento que se deu em Barcelos e que se perpetuou 
através da Lenda do Galo, do seu cruzeiro e da representação deste 
animal como um símbolo. Oficina de Expressão Plástica: Exploração 
da criatividade através da oficina de artes plásticas, onde as crianças 
irão modelar o seu próprio galo. 

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 90 minutos



Ensino Básico 1.º CICLO  

ENQUADRAMENTO CURRICULAR:
Domínio da criatividade na produção de trabalhos na área da mode-

lagem e pintura | Expressão e Educação Plástica | Descoberta e organi-
zação de volumes | Descoberta de si mesmo | Estudo do Meio | Formas 
de expressão através da voz, do espaço e dos objetos | Estabelecer 
relação entre o passado e o presente de uma comunidade, associando-a 
a objetos e práticas culturais | Desenvolver capacidades expressivas e 
criativas através da produção de artes plásticas | Reconhecer elementos 
de comunicação visual, tanto na produção das suas criações como nas 
imagens que observa.

As atividades propostas para este nível de ensino têm como 
principais objetivos: Promover a leitura e a comunicação oral permitin-
do um primeiro contacto com o Museu e o seu acervo. Explorar de uma 
forma lúdica histórias e lendas relacionadas com a identidade cultural 
do concelho. Sensibilizar a comunidade escolar para questões de saúde 
e educação pessoal; desenvolver e explorar a criatividade através da 
experimentação e modelagem em barro; descobrir a natureza da cor e a 
sua importância na decoração das peças; contribuir para o desenvolvi-
mento físico e motor das crianças; criar espírito de equipa.

1. COM CONTA, PESO E MEDIDA 
    A HISTÓRIA DOS MENINOS GORDOS - VISITA AO MUSEU

Os Meninos Gordos, Mateus e Ana, nascidos na Sardenha (Itália) 
tornaram-se famosos pelo facto de serem obesos e gigantes, ele tinha 
11 anos e pesava 201 kg e ela com 9 anos pesava 129 kg.

Conteúdos da atividade: Visita ao Museu e exploração da história 
dos meninos gordos que estão representados em esculturas cerâmicas 
no Museu de Olaria. Numa perspetiva de sensibilização e educação ali-
mentar, alertar para a importância de uma alimentação saudável e da 
prática regular de exercício físico. Vamos viajar no tempo e conhecer a 
impressionante história destes dois irmãos que percorreram a Europa e 
várias cidades de Portugal. Vamos também pesar e medir as crianças 
que participam na atividade. Oficina de Expressão Plástica: Realiza-
ção de desenho e de pintura numa peça cerâmica.

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 90 minutos

Atividades 1.ºANO e 2.º ANO    



2. LEITURA ANIMADA DO LIVRO 
    A INÊS E A GALINHA PEDRÊS… JOGO DA INÊS
      VISITA À EXPOSIÇÃO OLARIA DE PORTUGAL

Conteúdos da atividade: Visita à exposição de Olaria Norte de Portu-
gal e exploração da história “A Inês e a Galinha Pedrês que sabia contar 
até três e falava Olarês”. Realização de um jogo, para consolidar os co-
nhecimentos que as crianças vão adquirir na história e na visita orientada 
à exposição permanente. 

Descrição da atividade: Com muita diversão e atenção, as crianças 
fazem o jogo numa lona no chão, sendo para tal utilizados, como peões, 
cântaros de barro. Para ganhar o jogo, as equipas têm de acertadamente 
responder às perguntas e assim levar o seu cântaro até ao fim. O princípio 
deste jogo é semelhante ao “jogo da Glória”, colorido e atrativo, para des-
pertar e desenvolver o conhecimento sobre a produção da louça de barro, 
nomeadamente da Olaria de Barcelos.

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 90 minutos

3. O GALO DE BARCELOS E A SUA LENDA 
      VISITA À EXPOSIÇÃO DE FIGURADO

A Lenda do Galo de Barcelos é uma das mais conhecidas de Portu-
gal, e o Galo de Barcelos um dos símbolos mundialmente reconhecido.

Os galos de barro são modelados e decorados por vários oleiros e 
barristas de Barcelos, que o recriam com muita criatividade e porme-
nor.

Conteúdos da atividade: Visita à exposição de Figurado para co-
nhecer as diferentes representações do galo e da sua lenda. 

Oficina de Expressão Plástica: Exploração da criatividade para re-
criar através da modelagem em barro um galo.

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 90 minutos





Atividades 3.ºANO e 4.º ANO    

1. OLARIA E AS SUAS FUNÇÕES
      VISITA À EXPOSIÇÃO OLARIA NORTE DE PORTUGAL

Viagem pelo mundo da olaria do norte de Portugal, num percurso que 
nos leva à descoberta das histórias que estas peças guardam, que nos 
mostra e dá a saber que as nossas cozinhas já foram em tempos equipa-
das com muitos utensílios de barro de todo imprescindíveis no uso diário. 

Vamos destacar a importância que as peças tiveram no dia a dia das 
populações.

Conteúdos da atividade: Visita à exposição de Olaria, para conheci-
mento das diversas formas e funções das peças utilitárias e a sua impor-
tância ao longo dos tempos. Oficina de Expressão Plástica: Desenvolvi-
mento da cor e pintura de miniatura de olaria.

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 90 minutos

2. OS DIFERENTES TIPOS DE ARGILAS E AS 
    DIFERENTES FORMAS DE COZEDURA
      VISITA À EXPOSIÇÃO OLARIA NORTE DE PORTUGAL | RODA DE OLEIRO

A atividade inicia com a visita à exposição Olaria Norte de Portugal. Em 
oficina, e através de uma maleta pedagógica vamos mostrar diferentes 
tipos de argilas, em cru, após secagem e cozedura. Vamos conhecer di-
ferentes técnicas de cozedura e perceber porque é que a cor da louça se 
altera com a cozedura. Na oficina de artes plásticas vamos modelar a ar-
gila e explorar a sua importância como matéria-prima da cerâmica e fazer 
experiências na roda de oleiro.

Conteúdos da atividade: Visita à exposição Olaria Norte de Portugal 
para dar a conhecer os objetos expostos; exploração de maleta para co-
nhecimento de diferentes tipos de barro, apresentação sobre diferentes 
formas de cozedura cerâmica. Oficina de Expressão Plástica: Explora-
ção da modelagem manual em barro e experiências na roda de oleiro.

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 90 minutos



3. O FIGURADO DE BARCELOS E A NATUREZA DA COR 
      VISITA E EXPLORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE FIGURADO

O Figurado produzido pelos barristas de Barcelos possui características 
únicas, quer ao nível das formas e representações, quer ao nível das co-
res. Conteúdos da atividade: Visita orientada onde os participantes são 
convidados a explorar a exposição de Figurado, através de uma atividade 
lúdica e educativa que permite conhecer os barristas e o seu trabalho. 
Cada grupo de alunos parte numa viagem de descoberta pelo mundo de 
uma importante atividade artesanal da região - o Figurado.

Oficina de Expressão Plástica: (optar pela oficina 1 ou 2)
A. Modelagem em Barro - Estimular a criatividade para a criação, atra-

vés da modelagem em barro, de figuras do imaginário dos participantes; 
B. Natureza da Cor na Decoração - Através da decoração numa base 

cerâmica, os alunos têm a possibilidade de explorar a cor, recorrendo a 
determinadas misturas para obtenção de diferentes tonalidades.

Nota: Caso pretendam a oficina 2, pode ser realizada numa sessão 
posterior à sessão 1, após a cozedura das peças modeladas, dando a pos-
sibilidade aos alunos de decorar as peças que executaram. 

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 90 minutos

4. BARCELOS CIDADE CRIATIVA  

Barcelos é a primeira cidade de Portugal e da Península Ibérica a 
integrar a rede mundial de Cidades Criativas, na categoria do Artesanato 
e Arte Popular. O título foi atribuído pela UNESCO em outubro de 2017. 
Este reconhecimento foi fundamentado pela tradição artesanal e arte 
popular de Barcelos, na qual se inclui a Olaria, o Figurado, a Cestaria e 
Vime, o Bordado e Tecelagem, a Madeira, o Ferro e derivados. 

No Museu de Olaria, é possível descobrir e conhecer importantes 
obras de Olaria e Figurado. 

O desafio que se segue consiste em realizar os diferentes símbolos 
incluídos no logótipo de Barcelos Cidade Criativa.

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 90 minutos



Atividades 4.º ANO
PARA ESCOLAS DO CONCELHO DE BARCELOS  

1.  O MUSEU FORA DE PORTAS 
     OLHARES SOBRE... OS NOSSOS DIREITOS

É uma atividade que aborda os direitos das crianças, o que elas pensam 
e o que sabem sobre eles.

Trata-se de um trabalho conjunto do Museu de Olaria e da Biblioteca 
Municipal. A atividade é desenvolvida nas escolas do concelho e é com-
posta por duas sessões. A Biblioteca Municipal realiza a primeira sessão 
na qual é explorada a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, 
através da leitura de histórias e da preparação de uma ilustração. O Museu 
de Olaria realiza a segunda sessão, na qual os alunos pintam num painel 
de azulejo, a ilustração realizada sobre o artigo tratado. 

Os artigos trabalhados nas escolas irão fazer parte do painel global 
que é formado por todos os artigos que compõem a Declaração Universal 
dos Direitos das Crianças e que será posteriormente aplicado num centro 
escolar do concelho.

Atividade destina-se aos alunos do 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico

HORÁRIO: Sextas-feiras das 14h30 às 16h30
Participantes: Uma turma por sessão
Local: Escolas do Concelho 





Ensino Básico 2.º E 3.º CICLOS 

ENQUADRAMENTO CURRICULAR:
Domínio da aprendizagem: Aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a ser | Contacto com técnicas de uma determinada área do co-
nhecimento | Seleção de informação recorrendo a fontes diversas | Assi-
milação de códigos sociais elementares | Participação ativa e responsável 
em projetos coletivos | Compreender mensagens orais em situações de co-
municação | Conhecer elementos da sua comunidade, os aspetos sociais e 
culturais, semelhanças e diferenças com outras comunidades | Estabelecer 
relação entre o presente e o passado de uma comunidade associando-a 
a objetos e práticas culturais | Compreender e identificar diferenças e se-
melhanças dos vários materiais, relacionando as suas propriedades com 
objetos feitos a partir deles.

As atividades propostas para estes níveis de ensino têm como prin-
cipais objetivos: Através do Museu e seus conteúdos culturais e científicos 
colaborar na construção de conhecimento e criatividade; exercitar e desen-
volver a expressão artística; explorar a importância da argila enquanto ma-
téria-prima da cerâmica; conhecer as suas propriedades (cor, brilho, cheiro, 
textura, etc); relacionar este material com as suas diversas utilizações; per-
ceber a importância da cozedura na cerâmica; entender a possibilidade e 
utilização de vários suportes e técnicas de trabalhar a cerâmica. 

1. OLARIA | À RODA DO BARRO 
      DA ARGILA ÀS TÉCNICAS DE TRABALHAR O BARRO

Conteúdos da Atividade: Visita à exposição Olaria Norte de Portugal 
para conhecimento dos objetos e da sua importância na vida das popula-
ções. Partindo de uma apresentação, será mostrada aos alunos a impor-
tância da argila como matéria-prima nas pastas cerâmicas, assim como a 
aplicação dos diversos produtos resultantes. Os participantes através da 
manipulação de argilas, em diferentes fases do processo cerâmico, irão 
conhecer certas propriedades (cor, brilho, cheiro, textura, etc) das argilas 
e do produto final. Oficina de Expressão Plástica: Realização de mode-
lagem em barro com técnicas manuais e pela experimentação na Roda de 
Oleiro. Esta atividade permite aos alunos conhecer mais em pormenor a 
argila, relacionar este material com as suas diversas utilizações e perceber 
a importância da cozedura na cerâmica.

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 90 minutos

Atividades 5.ºANO e 6.º ANO    



2. O FIGURADO DE BARCELOS E A NATUREZA DA COR 
      VISITA E EXPLORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE FIGURADO

O Figurado produzido pelos barristas de Barcelos possui características 
únicas, quer ao nível das formas e representações, quer ao nível das cores. 

Conteúdos da atividade: Visita orientada onde os participantes são con-
vidados a explorar a exposição de Figurado, através de uma atividade lúdica 
e educativa que permite conhecer os barristas e o seu trabalho. Cada grupo 
de alunos parte numa viagem de descoberta pelo mundo de uma importante 
atividade artesanal da região - o Figurado.

Oficina de Expressão Plástica: 
A) Modelagem em Barro - Estimular a criatividade para a elaboração, 

através da modelagem em barro, de figuras do imaginário dos participantes.
B) Natureza da cor na decoração - Através da decoração numa base 

cerâmica, os alunos têm a possibilidade de explorar a cor, recorrendo a de-
terminadas misturas para obtenção de diferentes tonalidades. Relacionar a 
importância da cor no Figurado e no comportamento das pessoas.

Nota: Optar pela oficina a) ou b) | Caso pretendam, podem também rea-
lizar a oficina b) (numa sessão posterior), após a cozedura das peças, de 
forma a efetuar a decoração das peças que modelaram.

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 90 minutos

3. BARCELOS CIDADE CRIATIVA | VISITA AO MUSEU 

Barcelos é a primeira cidade de Portugal e da Península Ibérica a 
integrar a rede mundial de Cidades Criativas, na categoria do Artesanato 
e Arte Popular. O título foi atribuído pela UNESCO em outubro de 2017. 
Este reconhecimento foi fundamentado pela tradição artesanal e arte 
popular de Barcelos em diversas áreas, de onde se destaca a Olaria e 
o Figurado. 

Conteúdos da atividade: Dar a conhecer a importância e as diver-
sas áreas do artesanato de Barcelos e destacar de forma particular a 
Olaria e o Figurado em exposição no Museu. Oficina de Expressão 
Plástica: Através da modelagem de barro recriar os diferentes símbolos 
que integram o logótipo de Barcelos Cidade Criativa. 

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 90 minutos



Atividades 7.º ANO AO 9.º ANO

1.  ARTE COM CIÊNCIA
     A ARGILA COMO FONTE DE CONHECIMENTO
       UMA EXPERIÊNCIA INTERDISCIPINAR

Arte com ciência é uma atividade baseada na interdisciplinaridade, 
onde a arte, a ciência, a história, a geografia, a física e a química se ligam 
para dar lugar a um espaço comum de aprendizagem e conhecimento de 
conteúdos científicos, artísticos e culturais. 

Conteúdos da Atividade: 
Visita à exposição dedicada à Cerâmica Contemporânea para conheci-

mento dos materiais e técnicas utilizadas numa arte que é particularmente 
criativa e única; 

Visita à exposição Olaria Norte de Portugal para conhecimento dos ob-
jetos e a sua importância na vida das populações. 

Oficina de Expressão Plástica: Exploração de técnicas e materiais 
cerâmicos através da oficina de: 

A) Modelagem para criação de formas com recurso a pastas e téc-
nicas manuais de modelagem cerâmica. 

B) Decoração para obter diferentes efeitos e resultados através da 
utilização de técnicas e materiais cerâmicos (reservas, esgrafitado, vi-
drados, engobes, tintas e etc…).

Nota: Optar pela oficina a) ou b).
Caso pretendam, podem também realizar a oficina b) (numa sessão 

posterior), após a cozedura das peças, de forma a efetuar a decoração das 
peças que modelaram. 

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 90 minutos



2. A LOUÇA REGIONAL DE BARCELOS
    FORMA, FUNÇÃO E DECORAÇÃO

Em Barcelos, a tradição de trabalhar o barro está enraizada há muitos 
séculos. A olaria é, neste concelho, uma atividade que ao longo dos tem-
pos atravessou sucessivas gerações de oleiros, mantendo-se até aos nossos 
dias. A louça regional de Barcelos é um tipo de louça vidrada que tem ca-
racterísticas muito próprias a nível da decoração. Trata-se de uma produção 
distinta que compõe um património cultural material e imaterial que reflete o 
saber transmitido e o conhecimento adquirido ao longo dos tempos.

Conteúdos da atividade: Visita à exposição Olaria Norte de Portugal, com 
particular destaque para a louça regional de Barcelos, para conhecimento dos 
objetos e da sua importância na vida das populações | Visualização do docu-
mentário “ A Olaria vidrada de Barcelos”.

Oficina de Expressão Plástica: Decoração de um prato de barro com a 
técnica de pintura com engobe de barro. Os alunos têm também a possibili-
dade de vidrar a sua peça.

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 90 minutos

3. O FIGURADO DE BARCELOS | DA CONCEÇÃO À DECORAÇÃO  

O Figurado produzido pelos barristas de Barcelos possui características 
únicas, quer a nível de formas, quer a nível de cores. As peças modeladas 
pelos barristas têm diversas representações das quais se destacam as que 
apresentam o quotidiano, os trabalhos rurais e domésticos, as festas e ro-
marias, o sagrado e o profano. 

Conteúdos da atividade: Visita à exposição do Figurado para dar a 
conhecer as várias representações de um trabalho identitário do concelho e 
a sua importância ao nível do artesanato local e regional.

Oficina de Artes Plásticas: 
A) Modelagem em Barro - Estimular a criatividade para a criação, atra-

vés da modelagem em barro, de figuras do imaginário dos participantes. 
B) Natureza da cor na decoração - Através da decoração numa base 

cerâmica, os alunos têm a possibilidade de explorar a cor, recorrendo a 
determinadas misturas para obtenção de diferentes tonalidades.

Nota: Optar pela oficina a) ou b) - Caso pretendam, podem também 
realizar a oficina b) (numa sessão posterior), após a cozedura das peças 
modeladas pelos alunos, de forma a efetuar a decoração das peças que 
modelaram.

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 90 minutos



Ensino SECUNDÁRIO e SUPERIOR

ENQUADRAMENTO CURRICULAR: 
Produção, gestão cultural e assessoria em projetos ou instituições pú-

blicas e privadas de relevância cultural | Produção e difusão de eventos 
culturais | Gestão de bens e serviços patrimoniais | Criação e investigação 
cultural | Turismo cultural | Crítica de arte e jornalismo cultural | Comunica-
ção e design | A importância da cerâmica nas sociedades modernas.

1. O MUSEU CÁ DENTRO

O Museu cá dentro é uma atividade ligada à área da investigação, da 
comunicação institucional e do design gráfico para alunos do ensino secun-
dário e superior que lhes permite ter um conhecimento mais específico de 
todo o funcionamento técnico do Museu.

Numa viagem ao centro de toda esta enorme logística, pretende-se que 
os alunos possam conhecer a extensão e importância de todo o trabalho 
museológico, de quem trabalha e o que se guarda nos bastidores deste 
equipamento cultural.

VISITA ORIENTADA: 
Serviço de Acolhimento e Vigilância; Serviço de Gestão de Coleções;
Centro de Documentação | Biblioteca Especializada; 
Serviço Administrativo; Serviço Educativo e de Animação

HORÁRIO: Quarta-feira e sexta-feira 14h30 às 16h30 
Participantes: Mínimo 10 alunos | Máximo 25 alunos 
Visita às reservas: Em grupos de 8 alunos

2. DO FIGURADO DE ROSA RAMALHO À 
    CERÂMICA DE PABLO PICASSO

Nascidos em finais da década de 1880, e falecidos na década de 1970, 
Rosa Ramalho e Pablo Picasso são artistas de origem e percursos distintos 
mas, ao mesmo tempo, muito próximos no empenho que ambos dedicaram 
à arte da cerâmica.

Conteúdos da atividade: Apresentação e exploração do paralelismo de 
figuras e temáticas representadas nas obras de Rosa Ramalho e de Pablo 
Picasso. Oficina de Expressão Plástica: Conhecer as propriedades da 
argila e técnicas de a trabalhar manualmente para, através da modelagem, 
explorar, criar e recriar novas formas e figuras.

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 120 minutos



3. PAINEL CERÂMICO | EDUARDO NERY

Na fachada sul do Museu de Olaria sobressai, em relevo e tons dourados, 
um painel cerâmico de grandes dimensões. Trata-se de um painel de Eduar-
do Nery, que mede 16,6 metros de comprimento e 3,35 metros de altura. O 
autor compôs o painel usando peças com relevo em forma de cunha. Para 
destacar o brilho usou um vidrado tom ouro que permite explorar a incidência 
da luz de forma diferente em função do ângulo em que as peças se encon-
tram colocadas e assim obter um efeito visual fascinante.  

Conteúdos da atividade: A visita orientada ao Museu explora os conteú-
dos das exposições e a história deste importante imóvel, a sua arquitetura e 
intervenções de melhoramento como equipamento cultural relevante para o 
país. Oficina de Expressão Plástica: Em oficina, é explorado o trabalho de 
Eduardo Nery e os vários materiais e técnicas utilizadas para a execução de 
um painel cerâmico. No final, os participantes realizam a partir de um tema 
livre, em grupo ou individualmente, um painel:

Opção A - Painel cerâmico através da modelagem.
Opção B - Painel em azulejo, através  da pintura.
Nota: optar pela oficina a) ou b) - No caso de optar pela oficina a), podem 

posteriormente realizar a oficina b), após a cozedura das peças modeladas 
pelos alunos, de forma a realizar a decoração do painel executado.

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 120 minutos

4. CERÂMICA CONTEMPORÂNEA

Conteúdos da atividade: Visita à exposição dedicada à Cerâmica 
Contemporânea onde o artista trabalha com especificidade os materiais 
cerâmicos, recorrendo a diversas pastas cerâmicas, vidrados, engobes e 
técnicas de modelagem.

Oficina Artes Plásticas: Utilização de vários suportes e técnicas (pas-
tas cerâmicas, vidrados, engobes, papel, tintas etc).

Objetivo: Possibilitar o contacto com uma arte particularmente ímpar 
que favorece a expressão e criatividade artística. 

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 10 alunos | máximo 25 alunos
Duração: 120 minutos



Esta atividade dá a conhecer o que é a Antropologia, o Património Cultural 
e Imaterial e como estas áreas estão presentes nas coleções do Museu. No 
fundo, não existe Património Material se não houver Património Imaterial e 
vice-versa. Barcelos, sendo um concelho com uma grande área geográfi-
ca, esconde muito deste património. O objetivo desta atividade é descobrir 
um pouco mais do nosso território, da nossa cultura e do nosso património. 
Pretende-se envolver os alunos, pois, melhor que ninguém, conhecem a sua 
freguesia, a sua aldeia, o seu lugar, bem como as suas gentes de tempos 
mais antigos, que possuem um conhecimento inigualável e poderão desta 
forma recolher estórias, depoimentos, conhecimentos e objetos. 

A missão dos participantes é criar laços com e entre a comunidade. Com 
efeito, envolvendo os três temas que estão interligados e que garantem a 
salvaguarda da identidade cultural, como forma de preservarmos não ape-
nas o património material, mas também o imaterial, associando ao ambiente 
onde vivemos. Descrição da atividade: 

Primeira fase: Visita às escolas pelos antropólogos, com o objetivo de 
apresentar, caracterizar e definir a atividade. Abordar-se-ão os seguintes te-
mas: 

O que é a Antropologia e em que se baseia o trabalho de um antro-
pólogo: Antropologia Social e Cultural vs Antropologia Física; Etnografia e 
trabalho de campo - Método de excelência da Antropologia.

3PATRIMÓNIO MATERIAL E IMATERIAL

1. ANTROPÓLOGO POR UM DIA | PATRIMÓNIO CULTURAL E 

     IMATERIAL | 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO



4MUSEU INCLUSIVO

Público Escolar
COM CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS ESPECIAIS

As atividades para alunos com características educativas especiais in-
cluem a visita à exposição e a realização de uma oficina de expressão 
plástica, onde se privilegia a modelagem em barro como forma de pos-
sibilitar a exploração do material e a vivência de experiências únicas e 
enriquecedoras para o desenvolvimento dos participantes.

As atividades para grupos com características educativas especiais 
requerem marcação prévia e reunião com os técnicos responsáveis pelo 
grupo, de forma a ajustar e adaptar a visita e atividade a realizar às espe-
cificidades do grupo.

HORÁRIO: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30  
Participantes: Mínimo 6 alunos | máximo 15 alunos
Duração: 90 minutos

Explicar o conceito de Património Cultural e Imaterial - algumas de-
finições importantes para melhor perceber este tema, como por exemplo o 
significado de Tradicional e Popular. Apresentação e explicação dos temas 
que poderão ser escolhidos pelos alunos para efetuar o trabalho de campo.

1. Alimentação Tradicional Portuguesa; 
2. Literatura Oral Tradicional Portuguesa; 
3. Medicina Popular - Práticas Tradicionais Curativas e Preventivas; 
4. “Saber Fazer” - O Artesanato Tradicional Português.
O desafio é os alunos, individualmente ou em grupo, poderem fazer uma 

investigação no terreno sobre os temas apresentados. 
Ser antropólogo por um dia é a experiência que pretendemos proporcio-

nar.
Segunda fase: Visita guiada ao Museu; visita guiada às Reservas do Mu-

seu; apresentação dos trabalhos elaborados (10 a 15 minutos).
Nota: Esta atividade enquadra-se nas metas curriculares do 3.º Ciclo do Ensino Básico e 

Ensino Secundário. Atividade sujeita a marcação prévia.



INSTITUIÇÃO _____________________________________________________________________________

MORADA _________________________________________________________________________________

E-MAIL (p.f. preencher de forma legível) _______________________________________________________________

TELEFONE _________________________________ TELEMÓVEL ___________________________________

RESPONSÁVEL ___________________________________________________________________________

Programa pretendido _____________________________________________________________________

Data ______________________________________ Hora ________________________________________

N.º Participantes ____________________________ Idades ______________________________________

Nº de acompanhantes _____________________________________________________________________

Responsável pelo grupo ___________________________________________________________________

E-mail (p.f. preencher de forma legível) ________________________________________________________

Telemóvel do Responsável pelo grupo ______________________________________________________

Objetivos da visita ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Sugestões 

NOTA: As marcações deverão ser efetuadas através de contacto telefónico, não excluindo, o mesmo, o preenchimento da ficha de inscrição.

Muito obrigado pela Sua Colaboração.

Museu de Olaria
Rua Cónego Joaquim Gaiolas
4750 - 306 Barcelos
Telefone: 253 824741
E-mail geral: museuolaria@cm-barcelos.pt  
E-mail S.E.A: servicoeducativo@cm-barcelos.pt

Morada do MuSeu:

www.museuolaria.pt

Programa de Atividades  2018|2019
(solicitamos que sejam preenchidas todas as informações)

MaiS iNForMaçÕeS eM:

Terça a sexta-feira: 10H00 - 17H30
Sábados, domingos e feriados: 10H00 - 12H30 | 14H00 - 17H30

HorÁrio do MuSeu:

FICHA DE INSCRIÇÃO



NOTAS: _________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________





Informações e ContaCtos

Terça a sexta-feira: 10H00 - 17H30
Sábados, domingos e feriados: 10H00 - 12H30 | 14H00 - 17H30

Museu de Olaria
Rua Cónego Joaquim Gaiolas | 4750-306 Barcelos
Telefone: 253 824741
E-mail geral: museuolaria@cm-barcelos.pt 
E-mail S.E.A.: servicoeducativo@cm-barcelos.pt
HorÁrio do MuSeu:

Morada:
MUSEU DE OLARIA

VISITE
www.museuolaria.pt


