
FÉRIAS DE VERÃO NO MUSEU DE OLARIA 2021
ATIVIDADES DE GRUPO 

AS FÉRIAS DE VERÃO ESTÃO A CHEGAR !
A pensar nos mais novos, o Serviço Educativo e de Animação do Museu de Olaria preparou um
conjunto  de  atividades  lúdico  pedagógicas,  que  incluem  visitas  às  exposições  e  oficinas  de
cerâmica,  que  darão  lugar  à  descoberta,  ao  debate  de  ideias  à  criatividade  e  liberdade  de
expressão. 

COVID 19 – Tendo em conta a evolução da pandemia, este programação poderá estar sujeita a 
alterações.

As atividades cumprirão todas as diretivas da DGS, desde a utilização de máscara no
interior  das  instalações,  higienização  das  mãos,  distanciamento  social  e  medição  da
temperatura corporal a todos os participantes inscritos. 

Atividades de Grupo 
De 13 a 30 de julho 
De terça a sexta 
Das 15H às 16:30H
Crianças dos 3 aos 12 anos 
Participantes: 15 por grupo 
Inscrição Obrigatória 

INSCRIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE GRUPO
Através do email: servicoeducativo@cm-barcelos.pt

1- VISITAS ORIENTADAS ÀS EXPOSIÇÕES PATENTES
Duração: 60 minutos 
0,65€/ participante
Crianças dos 6 aos 12 anos 

EXPOSIÇÕES PATENTES 

- O Figurado de Rosa Ramalho na Coleção do Espanhol 

- Olaria Norte de Portugal  

- Revisitar o Figurado dos Mestres Barristas de Barcelos 

- Relembrar a Cerâmica Contemporânea do Museu



2- VISITA COM ATIVIDADE / OFICINA
Duração: 90 minutos  

1,10€/ participante

O GALO DE BARCELOS E A SUA LENDA 
Oficina de modelagem ou de pintura – O meu galo 
Na  exposição  de  Galos  patente  no  Museu  vais  ver,  muitos  e  diferentes,  galos  de  Barcelos
modelados ao longo do tempo. Depois vais assistir à apresentação em vídeo da Lenda do Galo de
Barcelos e conhecer a história do peregrino e do Galo que o salvou. 
Crianças dos 3 aos 12 anos 

A OLEIRA PRODIGIOSA –  UMA HISTÓRIA DE ADMIRAR  
Oficina de modelagem – Diabos e diabretes de Rosa 
Através desta interessante e animada história, que Inácia Cruz conta, vais conhecer a vida de Rosa
Ramalho. Na exposição “ O Figurado de Rosa Ramalho na Coleção do Espanhol” vamos explorar
os fantásticos diabos e diabretes modelados por esta barrista de Barcelos. 
Crianças dos 6 aos 12 anos 

GERAÇÕES DE BARRISTAS - NA SUA VOZ 
Oficina de modelagem – Hoje sou barrista!
Nesta atividade vamos apresentar as obras de vários barristas ao “Revisitar o Figurado dos Mestres
Barristas de Barcelos”. Em seguida, pelas vozes de Júlia Côta e dos irmãos Baraças, vais conhecer as
histórias  de  gerações  de  barristas  destas  famílias.  Inspira-te  nos  testemunhos  e  obras  destes
artistas populares e cria as tuas figuras. 
Crianças dos 6 aos 12 anos 

AS LOUÇAS DE BARCELOS 
Oficina de decoração – O meu prato pinto eu
Na visita à exposição  “Olaria Norte de Portugal “  vamos apresentar as louças de Barcelos, com
particular  destaque para a Louça Vidrada e a impressionante técnica usada na sua decoração.
Depois é só usar a imaginação para pintares um prato com base nesta arte de decorar a louça de
Barcelos. 
Crianças dos 6 aos 12 anos 

À VOLTA DA CERÂMICA CONTEMPORÂNEA 
Oficina de pintura em azulejo
Embarca nesta visita à exposição  “Relembrar a Cerâmica Contemporânea do Museu de Olaria” e
descobre as surpreendentes histórias, representações, texturas, vidrados e cores das obras de cada
ceramista. 
Crianças dos 6 aos 12 anos 


