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MUSEU DE OLARIA





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, educativo e social, ao serviço da comunidade. 

O Museu de Olaria enquanto local de memórias e histórias que se li-
gam à identidade cultural de Barcelos, através do Serviço Educativo e de 
Animação, apresenta para o ano letivo 2019/2020 um programa de ativida-
des para a comunidade escolar que valoriza a espontaneidade e privilegia 
o pensamento e a construção de conhecimento, através da descoberta e da 
experimentação num contexto de educação não formal.

A partir dos objetos em exposição, pretende-se estabelecer um diálogo 
com o público e contribuir para uma educação transversal através de uma 
dinâmica que se baseia no conhecer, na reflexão, no sentir e criar, pelas 
diversas experiências artísticas, sociais e culturais que podem ser vividas 
no Museu. 

O programa é apresentado de acordo com os diversos níveis de ensino 
e é composto por visitas orientadas, visitas com oficina de expressão plás-
tica e o projeto continuado com as escolas do concelho “Olhares sobre os 
nossos direitos”.

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

Consultem o nosso programa!

Nota: As atividades planificadas com os professores e educadores podem 
ser adaptadas para grupos com necessidades educativas especiais, ou (re) de-
senhadas especificamente para cada grupo, de acordo com as disciplinas e 
currículos escolares dos diferentes níveis de ensino.
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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 | Sala de exposição permanente    

A Olaria é uma arte que ao longo dos tempos marcou presença em várias re-
giões de Portugal, no entanto muitos dos centros produtores estão atualmente 
extintos e outros em vias de extinção. A exposição de Olaria apresenta peças 
de louça utilitária e decorativa de vários centros oláricos. Peças que em tempos 
foram usadas nas casas portuguesas. Visitar a exposição será uma enriquece-
dora viagem pelas várias regiões para conhecer as distintas tradições oláricas, 
e descobrir as histórias que guardam estes objetos, de valor histórico e cultural, 
que agora estão em exposição no Museu de Olaria.

Exposição O FIGURADO | Sala de exposições temporárias

A modelagem de figuras em barro, no concelho de Barcelos, é o resultado 
da expressão popular baseada no real e no imaginário dos seus barristas. Nos 
anos cinquenta do Séc. XX, após a descoberta da Rosa Ramalho, pelos estu-
dantes da Escola Superior de Belas Artes do Porto, esta produção rapidamente 
adquiriu um estatuto superior ao ser valorizada por uma elite cultural e artística. 
A exposição de Figurado traz a público trabalhos de conceituados barristas de 
Barcelos como Rosa Ramalho, Rosa Côta, Mistério, Ana Baraça entre outros.

VISITAS ORIENTADAS ÀS EXPOSIÇÕES

Exposição CERÂMICA CONTEMPORÂNEA | Sala da Capela

Portugal é um país com ampla tradição na arte e produção cerâmica. Uma 
das expressões, desta produção, passa pela 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 de trabalhar a arte cerâmica concebe 
obras com significado artístico, cultural e social, que nos suscitam diversas 
questões e nos permite refletir sobre a sua mensagem. O Museu de Olaria 
promove a realização de exposições que incentivam o público a contemplar a 
forma como os ceramistas mais inovadores, nacionais e estrangeiros, estão a 
apostar nesta arte cerâmica . 
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da Educação Pré-Escolar ao Ensino Superior

CONHECIMENTO E EXPERIMENTAÇÃO

Educação PRÉ-ESCOLAR    

OBJETIVOS: Promover a comunicação oral permitindo um primeiro con-
tacto com o Museu e o seu acervo; explorar de uma forma lúdica histórias 
e lendas relacionadas com a identidade cultural do concelho de Barcelos; 
desenvolver a motricidade fina através da experimentação e modelagem em 
barro; descobrir a natureza da cor e explorar a sua importância na decora-
ção das peças de barro.

1.  A BRINCAR SE APRENDE
     A LOUCINHA DE BRINCAR

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Nesta atividade, as crianças vão, de forma 
lúdica, conhecer diferentes brinquedos de barro do tempo dos seus avós 
e bisavós. Num jogo de descoberta, os pequenos partem à procura dos 
brinquedos que estão misteriosamente escondidos em caixas. Após retirar 
todos os brinquedos das caixas e os separar corretamente, as crianças vão 
saber que as peças do Museu já foram usadas na “vida real”, para ir à fonte, 
para cozinhar, para conservar alimentos, etc….

No final desta brincadeira, as crianças podem realizar uma oficina de 
expressão plástica, através da pintura de uma miniatura de barro ou da mo-
delagem.

NOTA: No ato da marcação, optar pela oficina a realizar.
HORÁRIO: Terça a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 90 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO





2. OS BARRISTAS DE BARCELOS

Os barristas de Barcelos 
São artistas deslumbrantes
Conseguem fazer do barro 
Numa hora num instante 
Bichinhos maravilhosos
Bonecos extravagantes

Excerto do texto de José Fanha  “ Os Barristas de Barcelos” 
em Galarotes Diabinhos Cabeçudos e Apitos, 2017

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O texto de José Fanha sobre os barristas de 
Barcelos é o mote para iniciar esta atividade. Após escutar todo o texto, as 
crianças partem à descoberta das fantásticas figuras patentes na exposição 
do Figurado para ver e conhecer o trabalho e as representações que nas-
cem das mãos destes primorosos barristas de Barcelos. A atividade termina 
com uma sessão sensorial através da modelagem manual em barro.

HORÁRIO: Terça a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 90 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO

3. A LENDA DO SENHOR DO GALO

Um galo, gordo ou magro,
Representa o galinheiro.
O de Barcelos, em barro,

Simboliza um Povo inteiro.

M.F.A.C. - Postigo do Pessegal, Jornal de Barcelos, 1984

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: À porta do Museu de Olaria encontra-se um 
Galo de Barcelos de grandes dimensões que apela à curiosidade da sua 
história. Nesta atividade, vamos dar a conhecer este símbolo nacional, que 
faz parte da nossa cultura. Vamos mostrar diferentes Galos de Barcelos e, 
através de um teatro de sombras, representar a Lenda do Senhor do Galo, 
que resulta de um importante acontecimento que se deu em Barcelos.

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA: Galo meu, galo meu…faço eu! 
Exploração da criatividade através da oficina de expressão plástica, onde 

as crianças irão modelar o seu próprio galo.
HORÁRIO: Terça a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 90 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO



Ensino Básico 1.º CICLO  

1. VAMOS CONTAR UMA HISTÓRIA
   “UMA MENINA QUE NASCEU NO MEIO DO BARRO” 

Em 2016, a Olaria Negra de Bisalhães foi declarada Património Cultural 
Imaterial da Unesco. Trata-se de uma produção em risco de extinção. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Através da interessante história “Uma menina 
que nasceu no meio do Barro” os alunos vão conhecer a Ana Louceira e o 
processo de fabrico da Olaria Negra de Bisalhães. Esta atividade inicia com 
a visita à exposição Olaria Norte de Portugal, onde estão expostas peças de 
Olaria Negra de Bisalhães. Depois de ouvir a história, os alunos vão viven-
ciar experiências sensoriais com o barro em cru e também com barro cozido. 
Vão descobrir se o barro é duro ou macio, frio ou quente, liso ou rugoso, 
permeável ou impermeável, etc… No final de tanta descoberta, cada aluno 
vai explorar a criatividade através da modelagem em barro. 

HORÁRIO: Terça a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 90 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO

Atividades 1.ºANO e 2.º ANO    

OBJETIVOS: Promover a leitura e a comunicação oral permitindo um pri-
meiro contacto com o Museu e o seu acervo; explorar de uma forma lúdica 
histórias e lendas relacionadas com a identidade cultural do concelho de 
Barcelos; despertar a curiosidade e desenvolver o sentido estético; desen-
volver e explorar a criatividade através da experimentação e modelagem 
em barro; descobrir a natureza da cor e explorar a sua importância na de-
coração das peças de barro; estimular o pensamento crítico e favorecer a 
cooperação e o espírito de equipa.



2. OS BARRISTAS DE BARCELOS

Os barristas de Barcelos 
São artistas deslumbrantes
Conseguem fazer do barro 
Numa hora num instante 
Bichinhos maravilhosos
Bonecos extravagantes

Excerto do texto de José Fanha  “ Os Barristas de Barcelos” 
em Galarotes Diabinhos Cabeçudos e Apitos, 2017

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O texto de José Fanha sobre os barristas de 
Barcelos é o mote para iniciar esta atividade. Após escutar todo o texto, as 
crianças partem à descoberta das fantásticas figuras patentes na exposição 
do Figurado para ver e conhecer o trabalho e as representações que nas-
cem das mãos destes primorosos barristas de Barcelos. A atividade termina 
com uma sessão sensorial através da modelagem manual em barro.

HORÁRIO: Terça a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 90 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO

3. A LENDA DO SENHOR DO GALO

Um galo, gordo ou magro,
Representa o galinheiro.
O de Barcelos, em barro,

Simboliza um Povo inteiro.

M.F.A.C. - Postigo do Pessegal, Jornal de Barcelos, 1984

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: À porta do Museu de Olaria encontra-se um 
Galo de Barcelos de grandes dimensões que apela à curiosidade da sua 
história. Nesta atividade, vamos dar a conhecer este símbolo nacional, que 
faz parte da nossa cultura. Vamos mostrar diferentes Galos de Barcelos e, 
através de um teatro de sombras, representar a Lenda do Senhor do Galo, 
que resulta de um importante acontecimento que se deu em Barcelos.

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA: Galo meu, galo meu…faço eu! 
Exploração da criatividade através da oficina de expressão plástica, onde 

as crianças irão modelar o seu próprio galo.
HORÁRIO: Terça a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 90 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO





Atividades 3.ºANO e 4.º ANO    

1. VAMOS CONTAR UMA HISTÓRIA
   “UMA MENINA QUE NASCEU NO MEIO DO BARRO” 

Em 2016, a Olaria Negra de Bisalhães foi declarada Património Cultural 
Imaterial da Unesco. Trata-se de uma produção em risco de extinção. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Através da interessante história “Uma menina 
que nasceu no meio do Barro” os alunos vão conhecer a Ana Louceira e o 
processo de fabrico da Olaria Negra de Bisalhães. Esta atividade inicia com 
a visita à exposição Olaria Norte de Portugal, onde estão expostas peças de 
Olaria Negra de Bisalhães. Depois de ouvir a história, os alunos vão viven-
ciar experiências sensoriais com o barro em cru e também com barro cozido. 
Vão descobrir se o barro é duro ou macio, frio ou quente, liso ou rugoso, 
permeável ou impermeável, etc… No final de tanta descoberta, cada aluno 
vai explorar a criatividade através da modelagem em barro. 

HORÁRIO: Terça a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 90 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO

2. O IMAGINÁRIO NO FIGURADO DE BARCELOS
    EXPLORAR PARA CRIAR 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A visita à exposição do Figurado dará a co-
nhecer peças que estão recheadas de mistérios e segredos para descobrir. 
Peças inspiradoras que nos fazem voar pela curiosidade e imaginação e 
nos dão vontade de criar. Depois da viagem de descoberta através da visita 
à exposição, as crianças recebem uma imagem com parte de uma figura 
exposta. Agora, o desafio consiste em criar a restante parte de acordo com a 
sua imaginação, para no final modelar em barro a nova figura. 

HORÁRIO: Terça a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 90 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO



3. A LENDA DO SENHOR DO GALO DE BARCELOS

Um galo, gordo ou magro,
Representa o galinheiro.
O de Barcelos, em barro,

Simboliza um Povo inteiro.

M.F.A.C. - Postigo do Pessegal, Jornal de Barcelos, 1984

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: À porta do Museu de Olaria encontra-se um 
Galo de Barcelos de grandes dimensões que apela à curiosidade da sua 
história. Nesta atividade, vamos dar a conhecer este símbolo nacional, que 
faz parte da nossa cultura. Vamos mostrar diferentes Galos de Barcelos e, 
através de um teatro de sombras, representar a Lenda do Senhor do Galo, 
que resulta de um importante acontecimento que se deu em Barcelos.

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA: Galo meu, galo meu…faço eu! 
Exploração da criatividade através da oficina de expressão plástica, onde 

as crianças irão modelar o seu próprio galo.
HORÁRIO: Terça a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 90 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO



Atividades 4.º ANO
PARA ESCOLAS DO CONCELHO DE BARCELOS  

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

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 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 composta 
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 compõe a Declaração Universal dos Di-
reitos das Crianças e que será posteriormente aplicado num centro escolar 
do concelho.

HORÁRIO: Terças-feiras | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito
LOCAL: Escolas do concelho
PARTICIPANTES: Uma turma por sessão
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO





Ensino Básico 2.º e 3.º CICLOS 

1. COM O BARRO À RODA 
    DA ARGILA ÀS TÉCNICAS DE TRABALHAR O BARRO

Atividades 5.ºANO e 6.º ANO    

OBJETIVOS: Através do Museu e dos seus conteúdos culturais e científi-
cos, colaborar na construção de conhecimento e desenvolvimento da cria-
tividade; organizar o pensamento e desenvolver a expressão oral; estabe-
lecer relações entre as obras em exposição e o conhecimento dos alunos; 
exercitar e desenvolver o sentido estético e a expressão artística; explorar 
a importância da argila enquanto matéria-prima da cerâmica; conhecer as 
suas propriedades (cor, brilho, cheiro, textura, etc); relacionar este material 
com as suas diversas utilizações; perceber a importância da cozedura na 
cerâmica; entender a possibilidade e utilização de vários suportes e técnicas 
de trabalhar a cerâmica. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Visita à exposição de Olaria para conhecimento 
dos objetos e da sua importância na vida das populações. Será também 
apresentada aos alunos a importância da argila, como matéria-prima, nas 
pastas cerâmicas, assim como a aplicação dos diversos produtos resultan-
tes. 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 modelagem em barro 
com técnicas manuais e 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 im-
portância da cozedura na cerâmica.

HORÁRIO: Terça a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 90 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO



2. NOVO OLHAR - VISITA E EXPLORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO FIGURADO

O Figurado produzido pelos barristas de Barcelos possui características 
únicas, quer a nível de formas e representações, quer a nível de cores. Cada 
vez que observamos uma peça, descobrimos algo de novo.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Através da visita orientada à exposição do Figu-
rado, os participantes vão conhecer diversas peças e temas representados 
por conceituados barristas. Após a visita, a missão dos jovens artistas passa 
por selecionar uma peça, observar e refletir cuidadosamente sobre todos os 
pormenores. No final deste exercício, os alunos terão de atribuir uma nova 
designação à peça e redesenhar a mesma de acordo com a sua reflexão. Já 
na oficina de expressão plástica os participantes podem: 

A) Modelar em barro a figura resultante; 
B) Decorar uma base cerâmica, recorrendo a determinadas misturas de 

cores para obtenção de diferentes tonalidades.
NOTA: No ato da marcação 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 a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 90 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO

3. O FIGURADO DE BARCELOS - AS OBRAS E OS SEUS AUTORES
     VISITA E EXPLORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO FIGURADO

Ao observar com muita atenção as peças dos barristas de Barcelos, repa-
ramos em certas evidências que nos mostram características muito próprias 
e que diferenciam as obras de cada um.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Numa visita orientada, 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. No 
final da visita, cada grupo de alunos parte à descoberta de respostas para 
questões que lhes são dadas. Terminada esta exploração, os alunos partici-
pam numa oficina de expressão plástica. 

A) Modelagem em barro para estimular a criatividade através da criação 
de figuras; B) Decoração numa base cerâmica, recorrendo a determinadas 
misturas de cores para obtenção de diferentes tonalidades.

NOTA: No ato da marcação 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 a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 90 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO



Atividades 7.º ANO ao 9.º ANO

3. 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. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Visita à exposição dedicada à Cerâmica Con-
temporânea para conhecimento dos materiais e técnicas utilizadas numa 
arte que é particularmente criativa e única. 

Visita à exposição de Olaria para conhecimento dos objetos e a sua im-
portância na vida das populações. 

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA: Exploração de técnicas e materiais ce-
râmicos através da oficina de: 

A) Modelagem para criação de formas com recurso a pastas e técnicas 
manuais de modelagem cerâmica; 

B) Decoração para obter diferentes efeitos e resultados através da utili-
zação de técnicas e materiais cerâmicos (reservas, esgrafitado, vidrados, 
engobes, tintas, etc…)

NOTA: No ato da marcação optar pela oficina a) ou b). Caso optem pela oficina a), 
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.

HORÁRIO: Terça a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 90 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO



2. O FIGURADO DE BARCELOS - AS OBRAS E OS SEUS AUTORES
     VISITA E EXPLORAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO FIGURADO

Ao observar com muita atenção as peças dos barristas de Barcelos, repa-
ramos em certas evidências que nos mostram características muito próprias 
e que diferenciam as obras de cada um.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Numa visita orientada, 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. No 
final da visita, cada grupo de alunos parte à descoberta de respostas para 
questões que lhes são dadas. Terminada esta exploração, os alunos partici-
pam numa oficina de expressão plástica. 

A) Modelagem em barro para estimular a criatividade através da criação 
de figuras; B) Decoração numa base cerâmica, recorrendo a determinadas 
misturas de cores para obtenção de diferentes tonalidades.

NOTA: No ato da marcação 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 a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 90 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO

3. ROSA RAMALHO | A CÉLEBRE BARRISTA DE BARCELOS

Rosa Barbosa Lopes nasceu, a 14 de agosto de 1888, na freguesia de 
Galegos de S. Martinho, Barcelos. Dona de uma personalidade muito pró-
pria e uma curiosa história de vida, Rosa Ramalho, que assim era conheci-
da, veio a tornar-se uma importante barrista. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Através da visita à exposição de Figurado, os 
alunos vão conhecer a história desta prodigiosa barrista e as várias repre-
sentações das suas obras, bem como a sua importância enquanto Arte Po-
pular. No final, os alunos são convidados a realizar uma oficina de expressão 
plástica, podendo optar pela oficina de:

A) Modelagem em barro para: Estimular a criatividade através de figuras 
do imaginário dos participantes; B) Decoração para: Explorar a criatividade 
através do desenho e pintura numa base cerâmica.

NOTA: No ato da marcação 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.

HORÁRIO: Terça a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 90 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO



Ensino SECUNDÁRIO e SUPERIOR

OBJETIVOS: Produção, gestão cultural e assessoria em projetos ou ins-
tituições públicas e privadas de relevância cultural | Produção e difusão de 
eventos culturais | Gestão de bens e serviços patrimoniais | Criação e in-
vestigação cultural | Turismo cultural | Critica de arte e jornalismo cultural | 
Comunicação e design | A importância da cerâmica na evolução da humani-
dade e nas sociedades modernas.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: O Museu cá dentro é uma atividade ligada à 
área da investigação, da comunicação institucional e do design gráfico para 
alunos do ensino secundário e superior que lhes permite ter um conheci-
mento 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 museológi-
co, 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 e Serviço Educativo e de Animação.

HORÁRIO: Quarta a sexta-feira | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 90 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
VISITA ÀS RESERVAS: 8 alunos | ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO

1.  MUSEU CÁ DENTRO

Nascidos na década de 1880 e falecidos na década de 1970, Rosa Ra-
malho 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. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Visita à exposição do Figurado  e ex-
ploração do paralelismo de figuras e temáticas representadas nas obras de 
Rosa Ramalho e de Pablo Picasso através de apresentação de peças desta 
barrista barcelense, e de  imagens de obras do artista de Málaga. 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: Quarta a sexta-feira | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 120 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO

2. FIGURADO DE ROSA RAMALHO
    E A CERÂMICA DE PABLO PICASSO



3. PAINÉIS CERÂMICOS DO MUSEU

Na fachada sul do Museu de Olaria, sobressai, em relevo e tons doura-
dos, um painel cerâmico de grandes dimensões (16.6 metros /3.35 metros) 
do artista Eduardo Nery. O autor compôs o painel usando peças com relevo 
em forma de cunha. Para destacar o brilho usou um vidrado tom de ouro que 
permite explorar a incidência da luz de forma diferente em função do ângulo 
e assim obter um efeito visual fascinante. Já no interior do Museu encontra-
-se um painel da conceituada ceramista Sofia Beça. Este é composto pela 
sobreposição de pequenas placas com relevo de grés vidrado, produzindo 
assim um surpreendente efeito estético através das diferentes cores, formas 
e texturas. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: A visita orientada ao Museu explora 
os conteúdos das exposições e a história deste importante imóvel, a sua 
arquitetura e intervenções de melhoramento como equipamento cultural de 
relevante interesse. 

OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA | Mural com história
Em oficina, são explorados diversos conteúdos sobre materiais e técni-

cas utilizadas para a execução de um painel cerâmico. No final, os parti-
cipantes realizam, em grupo ou individualmente, um painel a partir de um  
tema predefinido ou livre. 

A)  Painel cerâmico através da modelagem
B)  Painel em azulejo, através  da pintura
NOTA: No ato da marcação 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 a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 120 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO

4. VIAGEM MÁGICA PELA CERÂMICA CONTEMPORÂNEA

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Visita à exposição dedicada à Cerâmica Con-
temporânea, onde o artista trabalha com especificidade os materiais cerâmi-
cos, recorrendo a diversas pastas cerâmicas, vidrados, engobes e técnicas 
de modelagem. OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA: Utilização de vários supor-
tes e técnicas (pastas cerâmicas, vidrados, engobes, papel, tintas etc.) para 
possibilitar o contacto com uma arte particularmente ímpar que favorece a 
expressão e criatividade artística.

HORÁRIO: Terça a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 120 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 10 alunos | Máximo: 25 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO



Esta atividade dá a conhecer o que é a Antropologia, o Património Cul-
tural e Imaterial e como estas áreas estão presentes nas coleções do Mu-
seu. No fundo, não existe Património Material se não houver Património 
Imaterial e vice-versa. Barcelos, sendo um concelho com uma grande área 
geográfica, 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 inigualá-
vel 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 garan-
tem a salvaguarda da identidade cultural, como forma de preservarmos 
não apenas 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 
temas: 

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.

Explicar o conceito de Património Cultural e Imaterial - algumas de-
finições importantes para melhor perceber este tema, como por exemplo o

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.

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 às especificidades 
do grupo.

HORÁRIO: Terça a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: 90 minutos
PARTICIPANTES: Mínimo: 6 alunos | Máximo: 15 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO

significado de Tradicional e Popular. Apresentação e explicação dos te-
mas 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 antropólo-
go por um dia é a experiência que pretendemos proporcionar.

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

HORÁRIO: Terça a sexta-feira | 10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30 
PREÇO: Gratuito | DURAÇÃO: a definir
PARTICIPANTES: Mínimo: 6 alunos | Máximo: 12 alunos
ATIVIDADE SUJEITA A MARCAÇÃO



5PASSATEMPO CASCATAS NO MUSEU

Educação PRÉ-ESCOLAR, 
Ensino Básico 1.º CICLO e 2.º CICLO

“As cascatas são documentos essenciais do engenho popular e, até há 
pouco, uma forma de expressão artística praticada pela maioria das crian-
ças, em grupos ou individualmente, nas ruas, nos bairros, na própria casa, 
nos vãos das escadas...

Tudo servia para montar a cascata, numa sintonização com a prática de 
“armar” o presépio, com o qual, de resto as cascatas se assemelham em 
certos casos utilizando até figuras comuns. E, sobretudo, as figuras de bar-
ro, representando cenas da vida real de um universo humanizado e local, 
onde as mulheres, os homens e os animais, nos gestos e momentos do dia-
-a-dia são representados.”

É no sentido de reavivar e manter a tradição da realização das cascatas, 
no mês dos Santos Populares, que o Museu de Olaria pretende levar a cabo 
um passatempo em que convida a comunidade escolar e o público em geral 
a participar. A atividade consiste em criar uma cascata que será colocada 
em exposição no jardim do Museu de Olaria, de 10 a 29 de junho de 2020.

DATA: 10 a 29 de junho de 2020
PREÇO: Gratuito 
PARTICIPANTES: Número limitado
PÚBLICO: Pré-escolar, 1º e 2º ciclos do ensino básico
NECESSÁRIA INSCRIÇÃO PRÉVIA

1.  A MINHA CASCATA É MELHOR DO QUE A TUA



NOTAS: _________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



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  2019|2020
(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



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


