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MUSEU DE OLARIA

MUSEU DE OLARIA
Qualquer que seja o seu suporte histórico, a cultura de um povo é sempre, em diversos graus,
a superação ao mesmo tempo efetiva e simbólica da sua particularidade.
Eduardo Lourenço, Nós e a Europa ou as Duas Razões, 1988

O Museu de Olaria, enquanto local de
memórias e histórias que se ligam à identidade cultural, apresenta através do Serviço Educativo e de Animação, para o ano
letivo 2020/2021, um programa de atividades, para a comunidade escolar, com
base na educação não formal. Tendo em
conta a importância para os participantes,
das experiências sensoriais, sociais e culturais que podem ser vividas no Museu,
e perante a nova normalidade, devido à
pandemia do COVID-19, serão realizadas
em contexto presencial, no Museu, visitas
orientadas e oficinas com as medidas de
segurança recomendadas pela DGS.

Estas visitas e oficinas, pela educação
através da arte, privilegiam o contacto direto com um importante património histórico, cultural e artístico, e despertam nos
alunos, a curiosidade, a descoberta e o
sentido crítico, assim como favorecem a
imaginação, a experimentação e livre criação em cerâmica.
O Serviço Educativo e de Animação também vai realizar, à distância, visitas orientadas e interativas às exposições patentes
no Museu.
As atividades planificadas podem ser
adaptadas ou redesenhadas especificamente para cada grupo, com os professo-

VISITAS ORIENTADAS ÀS EXPOSIÇÕES

res e educadores, de acordo com as disciplinas e currículos escolares dos diferentes níveis de ensino.
Nota: De acordo com as orientações da DGS, as
condições de participação podem sofrer alterações.

MARCAÇÕES:
Rua Cónego Joaquim Gaiolas,
4750 - 306 Barcelos
Tel.: 253 824 741
E-mail: museuolaria@cm-barcelos.pt
E-mail: servicoeducativo@cm-barcelos.pt

da Educação Pré-Escolar ao Ensino Superior

OBJETIVOS: 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 de Barcelos | Despertar a curiosidade e desenvolver o sentido
estético | Descobrir a natureza da cor e explorar a sua importância na decoração das peças
de barro | Estimular o pensamento crítico e favorecer a cooperação e o espírito de equipa.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 60 minutos
PREÇO: Gratuito | Marcação Obrigatória
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EXPOSIÇÃO OLARIA NORTE DE PORTUGAL
A Olaria é uma arte enraizada na cultura portuguesa que, ao longo dos tempos, marcou presença em várias regiões do país. Visitar a exposição "Olaria Norte de Portugal" será, certamente, uma enriquecedora viagem pelas várias regiões do país para conhecer as distintas
tradições oláricas, e descobrir as histórias que guardam estes objetos, de valor histórico e cultural e que agora estão em exposição no
Museu de Olaria.

EXPOSIÇÃO PAIXÃO POR ROSINHA | O Figurado de Rosa Ramalho na Coleção do Espanhol

“A Arte e a Literatura são incompatíveis com a insensibilidade.
Mas Rosa Ramalho sem literatura escrita, fazia-a nas figuras de barro.”
Jaime Ferreira, jornalista e crítico de arte
Uma exposição que traz a público, pela primeira vez, diversas obras modeladas por Rosa Ramalho, através de desenhos de Juan Yebra
- Pimentel Rodriguez. Várias figuras patentes são o resultado de criações partilhadas, por um gosto comum, entre Rosa Ramalho e o Espanhol, como é o caso das representações dos pecados mortais. Além das fantásticas representações é de realçar também a dimensão
da maioria das obras, e as diversas tonalidades resultantes do vidrado utilizado e das cozeduras a lenha.

CERÂMICA NA 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 grande significado artístico, cultural e social.
Ao longo do ano, o Museu de Olaria promove a realização de exposições que incentivam o público a contemplar a forma como os ceramistas mais inovadores, locais, nacionais e estrangeiros, estão a apostar na arte cerâmica.
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MUSEU DE OLARIA
CONHECIMENTO E EXPERIMENTAÇÃO
da Educação Pré-Escolar ao Ensino Superior

VISITAS ORIENTADAS COM OFICINA

Objetivos:

Colaborar na construção de conhecimento e desenvolvimento da criatividade | Organizar o pensamento e desenvolver a expressão oral |
Estabelecer 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 | Compreender
a possibilidade e utilização de vários suportes e técnicas de trabalhar a cerâmica.

Educação PRÉ-ESCOLAR e Ensino Básico 1º CICLO
UMA MENINA QUE NASCEU NO MEIO DO BARRO | Exposição: Olaria Norte de Portugal
Ana "louceira" é uma simpática e carinhosa menina, que nasceu no meio do barro,
e, que vai mostrar ao seu amigo Francisco o método de fabrico da louça preta de
Bisalhães, uma produção já declarada Património Cultural Imaterial da UNESCO.
Depois de ouvirem a história, os alunos vão vivenciar experiências sensoriais com
o barro. Vão descobrir se o barro é duro ou macio, frio ou quente, liso ou rugoso.
No final de tanta descoberta, através da modelagem ou da pintura, cada aluno vai
explorar a sua criatividade.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 90 minutos
PREÇO: Gratuito
Marcação Obrigatória
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ROSA RAMALHO | A Vida e a Obra da Notável Barrista Barcelense
Através da exposição "O Figurado de Rosa Ramalho, na coleção do “Espanhol” e
da exploração da história do livro de colorir, as crianças irão descobrir as obras e
conhecer a história de vida e de trabalho desta importante barrista barcelense.
Na oficina, os participantes, inspirados pelas obras expostas, modelarão uma original peça de barro.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 90 minutos
PREÇO: Gratuito | Marcação Obrigatória

O GALO DE BARCELOS | Galo Meu, Galo Meu... Faço Eu!
O GALO DE BARCELOS

A história de como um pequeno Galo evoluiu e tornou-se um importante símbolo
que, atualmente, surge associado a uma lenda existente em Barcelos - A Lenda do
Senhor do Galo.
GALO MEU, GALO MEU...FAÇO EU!

À porta do Museu de Olaria, encontra-se um Galo de Barcelos de grandes dimensões que apela à curiosidade da sua história.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 90 minutos
PREÇO: Gratuito | Marcação Obrigatória

Nesta atividade, vamos dar a conhecer o Galo de Barcelos, um símbolo nacional,
que faz parte da nossa cultura. Vamos mostrar diferentes Galos e, através de um
teatro de sombras, apresentar a Lenda do Senhor do Galo.
Para terminar esta experiência, os participantes realizam uma oficina de artes plásticas, na qual podem modelar o seu próprio galo, ou desenhar e pintar o galo num
azulejo.

48

MUSEU DE OLARIA
Ensino Básico 2º CICLO e 3º CICLOS
À DESCOBERTA DA OLARIA
Partindo da contextualização histórica de peças de Olaria expostas, e da observação das mesmas, os participantes são convidados a dialogar, associar e descobrir
a função utilitária das peças de olaria outrora utilizadas nas cozinhas portuguesas.
Uma visita que estimula a observação e a imaginação de cada um. Em oficina, os
alunos exploram as técnicas de modelar o barro, para criar a sua peça, ou pintar uma
miniatura em barro, usando as suas cores preferidas e recorrendo à sua criatividade.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 90 minutos
PREÇO: Gratuito | Marcação Obrigatória

ROSA RAMALHO: A Vida e a Obra da Notável Barrista Barcelense | Visita com documentário
Através da visita à exposição "O Figurado de Rosa Ramalho, na coleção do “Espanhol”, e da visualização de um documentário, os participantes irão descobrir fantásticas obras e temas nelas representados. Vão conhecer a história de vida e de
trabalho desta importante barrista barcelense.
Na atividade, os participantes inspirar-se-ão nas obras expostas para modelar uma
peça em barro ou pintar, num azulejo, uma figura de Rosa Ramalho.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 90 minutos
PREÇO: Gratuito | Marcação Obrigatória

O GALO DE BARCELOS | Galo Meu, Galo Meu... Faço Eu!
O GALO DE BARCELOS

A história de como um pequeno Galo evoluiu e tornou-se um importante símbolo
que, atualmente, surge associado a uma lenda existente em Barcelos - A Lenda do
Senhor do Galo.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
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GALO MEU, GALO MEU...FAÇO EU!

À porta do Museu de Olaria, encontra-se um Galo de Barcelos de grandes dimensões que apela à curiosidade da sua história.
Através da visita e da visualização de um documentário, os alunos vão conhecer o
Galo de Barcelos, um símbolo nacional que faz parte da nossa cultura, e as várias
representações desta figura ao longo do tempo.
Para terminar esta experiência, os participantes realizam uma oficina de artes plásticas, na qual podem modelar o seu próprio galo, ou desenhar e pintar o galo num
azulejo.

DURAÇÃO: 90 minutos

PREÇO: Gratuito | Marcação Obrigatória

Ensino SECUNDÁRIO E SUPERIOR
O QUE NOS DIZ UMA IMAGEM?
Uma atividade que tem como ponto de partida a visita à exposição Olaria Norte de
Portugal, e a análise de impressionantes imagens e outros testemunhos expostos
para, num diálogo e debate conjunto, entender o seu contexto histórico, social e
cultural, e as várias transformações que se deram ao longo do tempo.
Esta atividade é complementada com a visualização de um documentário sobre a
olaria utilitária, e termina em oficina com a realização da modelagem em barro.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 90 minutos
PREÇO: Gratuito | Marcação Obrigatória

DO FIGURADO DE ROSA RAMALHO À CERÂMICA DE PABLO PICASSO
Sobre o trabalho de Rosa Ramalho, Juan Yebra - Pimentel Rodriguez, o Espanhol, diz:

“O seu trabalho era autêntico. Representava fundamentalmente o que via e havia ao seu redor.
Perguntei-lhe um dia se ela sabia que Picasso tinha feito uma cabra, ela contestou.”
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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.
Na visita à exposição, os participantes vão conhecer fantásticas obras da célebre
barrista de Barcelos. Em oficina, segue-se a apresentação e exploração do paralelismo de figuras e temáticas representadas nas obras de Rosa Ramalho e de Pablo
Picasso. Inspirados pelas obras destes artistas, e para terminar a atividade, os participantes podem criar as suas figuras em barro.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 90 minutos
PREÇO: Gratuito | Marcação Obrigatória

PAINEL CERÂMICO DO MUSEU DE OLARIA
Na fachada sul do Museu de Olaria, sobressai, em relevo e tons dourados, 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.
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 relevante para o país.
Em oficina, são explorados diversos conteúdos sobre 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 através da modelagem
cerâmica ou da pintura em azulejo.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10H00 às 12H00 | 14H30 às 16H30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 90 minutos
PREÇO: Gratuito | Marcação Obrigatória
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MUSEU INCLUSIVO
Público Escolar | COM CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS ESPECIAIS
As atividades para alunos com NEE incluem a visita à exposição e a realização de
uma oficina de expressão plástica, onde se privilegia a modelagem em barro como
forma de possibilitar a exploração do material e a vivência de experiências únicas e
enriquecedoras para o desenvolvimento dos participantes.
As atividades para grupos com necessidades educativas especiais requerem marcação prévia e reunião com os técnicos responsáveis pelo grupo, de forma a ajustar
e adaptar a visita e a atividade a realizar às especificidades do grupo.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 90 minutos
PREÇO: Gratuito
Marcação Obrigatória

MUSEU ONLINE

Visitas Orientadas à Distância às Exposições Patentes no Museu

Ensino Básico 2º CICLO e 3º CICLO e Ensino SECUNDÁRIO e SUPERIOR
Com o recurso a vídeos de exposições patentes no Museu, são desenvolvidas visitas orientadas à distância, através do diálogo entre os participantes e o técnico do
Museu.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 | 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 60 minutos
PREÇO: Gratuito | Marcação Obrigatória
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MUSEU FORA DE PORTAS
Ensino Básico 1º CICLO | 3º e 4º ANO | Escolas do Concelho de Barcelos
OLHARES SOBRE... OS NOSSO 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 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 compõem a Declaração Universal dos Direitos das Crianças e que será posteriormente aplicado num centro escolar do concelho.

HORÁRIO DA SESSÃO DO MUSEU DE OLARIA:

Terça-feira | 14h00 às 15h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
PREÇO: Gratuito | Marcação Obrigatória
LOCAL: Escolas do Concelho

NOTA: As marcações desta atividade são efetua-

das pela Biblioteca Municipal através do
e-mail: sabebcl@cm-barcelos.pt

53

PRINCIPIOS DAS

CIDADES
EDUCADORAS

1. IGUALDADE
Construir uma cidade que cumpre o direito à igualdade

11. SUSTENTABILIDADE
Construir uma cidade que promove a sustentabilidade e a saúde (qualidade de vida)

2. DIVERSIDADE
Construir uma cidade que promove a educação na/para a diversidade

12. GOVERNANÇA
Construir uma cidade onde os processos de governação apontam uma perspetiva educadora

3. DIÁLOGO INTERGERACIONAL
Construir uma cidade que encoraja o diálogo e a ação entre gerações

13. CULTURA
Construir uma cidade que se relacione com o mundo e que garanta liberdade de fruir a informação e a cultura

4. QUALIDADE DE VIDA
Construir uma cidade com políticas locais de promoção da qualidade de vida

14. FORMAÇÃO
Construir uma cidade que promova a formação de todos

5. POLÍTICA EDUCATIVA
Construir uma cidade onde a política educativa é assumida (reivindicada) de forma ampla

15. INCLUSÃO
Construir uma cidade onde todos e todas se sintam significativos e que o sejam sempre ao longo da vida

6. RESPONSABILIDADE PARTILHADA
Construir uma cidade que decide porque conhece os problemas e as necessidades, porque ouve as
pessoas e que tem em conta, nos processos de decisão, o seu impacto formador/educador
7. IDENTIDADE
Construir uma cidade que tem identidade e que a promove e a reconstrói com todos, todos os dias
8. PLANEAMENTO URBANO
Construir uma cidade onde o planeamento urbano é um fator pleno e rico de integração
9. PARTICIPAÇÃO
Construir uma cidade participativa com base na informação e na ética
10. ACESSIBILIDADE
Construir uma cidade com espaços físicos adequados para todos e para todas

16. COESÃO
Construir uma cidade da coesão seja com os seus seja com aqueles que a querem integrar (imigrantes, refugiados, etc.)
17. COLABORAÇÃO
Construir uma cidade que, na parceria entre administração e sociedade civil, seja capaz de desenvolver atividades significativas

18. ASSOCIATIVISMO
Construir uma cidade promotora do associativismo com sentido de corresponsabilidade
19. ACESSO À INFORMAÇÃO
Construir uma cidade que garanta a informação com critério e legibilidade garantindo assim a permanente busca pela
integração de todos e todas
20. CIDADANIA
Construir uma cidade que promova e cumpra, com todos e todas, o bem comum e uma cidadania democrática

