
PROGRAMAPROGRAMA EDUCATIVO

MUSEU DE OLARIA
Rua Cónego Joaquim Gaiolas | 4750-306 Barcelos | Tel. 253 824 741 | E-mail: museuolaria@cm-barcelos.pt

HORÁRIO | Terça a sexta-feira: 10h00 - 17h30 | Sábados, domingos e feriados: 10h00 - 12h30 | 14h00 - 17h30

PARTICIPAÇÃO GRATUITA

EDUCATIVO
ESPECIAL

ESCOLAS

Nesta exposição, “O espectador escuta, mexe nos objetos cerâmicos, aciona o som, ex-
perimenta o leve, o pesado, o rugoso, o liso, o brilhante. Uns objetos estão suspensos, 
outros pousados, e todos pedindo para ser tocados” (Virgínia Fróis).
O Museu de Olaria convida o público escolar a conhecer e usufruir de uma exposição que 
permite aos participantes momentos de exploração, descoberta, descontração e espon-
taneidade.

SOM E MOVIMENTO | Visita com oficina*           
Esta atividade contribuirá para um maior e mais completo desenvolvimento das crianças, 
através de um processo de descoberta, de um modo simples e divertido. 
Numa primeira fase da atividade, os participantes utilizarão guizos para participar num 
exercício de som e de movimentos corporais de forma a explorar a motricidade, a expres-
sividade e também a criatividade. 

Oficina de modelagem: Inspiradas nas peças da exposição, as crianças terão a oportuni-
dade de criar guizos em barro. 
Público - alvo: pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico

IMAGINAR PARA RECORDAR | Visita com oficina*           
Explorar a capacidade de imaginação e curiosidade de uma criança é um convite para 
conhecer melhor o mundo ao seu redor.Nesse sentido, os alunos são convidados a deitar-
se no chão com os olhos fechados. Posteriormente, serão produzidos alguns sons com as 
peças da exposição, sendo os alunos desafiados a indentificar.

Oficina de expressão plástica: Os participantes poderão criar diferentes instrumentos de 
percussão recorrendo a materiais reciclados. 
Público - alvo: primeiro e segundo ciclo do ensino básico 

CRUZAR CULTURAS COM A NATUREZA | Visita com oficina*           
Guizos é uma exposição composta por trabalhos de sete autores diferentes, obras que 
nos fazem cruzar culturas através da natureza.

Zandra Miranda, professora de Artes Aplicadas/ Cerâmica na Universidade Federal de S. 
João del Rei, MJ, Brasil participa na exposição com uma instalação designada de Ciranda 
Sonora que reúne diversas sementes do Brasil e também sementes portuguesas. Esta ci-
randa sonora, como diz a autora, “ Representa uma manifestação de reverência às paisa-
gens visitadas e de profunda gratidão das pessoas às plantas”. 
No decorrer da visita, pretende-se que os participantes, em grupo, possam descobrir e 
conhecer cada uma das sementes e árvores do Brasil e de Portugal representadas na ex-
posição, assim como, as características e utilização da respetiva madeira das árvores das 
sementes que compõem a Ciranda Sonora. 

Oficina de cerâmica  | Modelagem em barro:
Na oficina de modelagem desafiam-se os participantes, através do recurso a diferentes 
folhas de árvores e sementes, criar peças cerâmicas com as impressões destes elementos 
da natureza.

Oficina de cerâmica  | Pintura em azulejo:
Através de técnicas de pintura em azulejo, os jovens podem representar as árvores ou as 
sementes que conheceram na exposição, fazendo um trabalho individual ou um painel co-
letivo. 
Público - alvo: segundo e terceiro ciclo do ensino básico 

NO MUNDO DA CERÂMICA | Visita com oficina*           
A cerâmica é uma arte milenar que reúne os quatro elementos fundamentais da natureza, a 
terra, a água, o ar e o calor e nos dá imensas potencialidades de a explorar. 
Na exposição “Guizos”, estão patentes peças que foram trabalhadas com diferentes pastas 
e técnicas cerâmicas. Através das peças em exposição e do seu manuseamento, os partici-
pantes poderão conhecer melhor aspetos relacionados com o grés, a faiança, a porcelana, 
e o rakú, assim como acerca das cozeduras das diferentes pastas e técnicas de as realizar. 

OFICINA DE EXPLORAÇÃO CERÂMICA: Possibilitar o contacto com a arte cerâmica, através 
da utilização de vários suportes e técnicas (pastas cerâmicas, vidrados, engobes e corantes 
cerâmicos).
Público - alvo: ensino secundário e superior 

*Informações e inscrições:
Horário das atividades: Terça-feira a sexta-feira 10h00 às 12h00 | 14h00 às 16h30 
Participantes: Mínimo 10 alunos | Máximo 25 alunos
Duração: 90 minutos
Atividades gratuitas 

Marcação obrigatória para servicoeducativo@cm-barcelos.pt ou através do 253 824741.


