Educar é semear com Sabedoria
e colher com Paciência
Augusto Cury

Barcelos Cidade Educadora remete-nos para uma dimensão
de comunidade educativa que não encerra dentro dos muros da
escola e que nos torna a todos responsáveis pela educação.
Este caderno de atividades pretende, precisamente,
concretizar essa ideia. Uma comunidade dinâmica, envolvida e
comprometida no bem maior que é a educação. Atividades que
pretendem potenciar a dimensão académica, mas, sobretudo,
valorizar os alunos enquanto pessoas, potenciar a sua inclusão
social e a igualdade de oportunidades, permitindo que a escola
seja a verdadeira força motriz de uma comunidade e o seu elevador social.
Com este caderno, pretendemos “semear” na certeza
que um dia vamos “colher” o bem maior de uma comunidade
mais justa, mais coesa, mais participativa e mais capacitada do
seus deveres e direitos, na construção da cidadania plena!
A todos os votos de um excelente ano letivo e obrigada pelo
vosso trabalho!

A Vereadora com o Pelouro da Educação
____________________________
Armandina Saleiro, Dr.ª

MUSEU DE OLARIA

A Olaria é uma arte milenar que acompanha a humanidade e sua evolução.
Fortemente enraizada no concelho de
Barcelos, a Olaria é uma marca identitária
da cultura Barcelense.
O Museu de Olaria, atualmente detentor
de cerca de 10.000 peças nas suas coleções, , quer pelo local onde se encontra
implantado, quer pelas peças que encerra
nas suas salas de exposição e nas suas
coleções, um espaço imbu do de hist ria e
patrim nio, ao serviço da educaç o.

Terça a sexta-feira: 10h00 - 17h30
Sábado, domingo e feriados:
10h00 - 12h30 14h00 - 17h30
Rua C nego Joaquim Gaiolas,
4750 - 306 Barcelos
Tel.: 253 824 741
E-mail: museuolaria@cm-barcelos.pt
E-mail: servicoeducativo@cm-barcelos.pt

O Museu de Olaria, através do Serviço
Educativo e de Animação, apresenta,
para a comunidade escolar, um programa de atividades com base na educação não formal.
Sustentado pela educação através da
arte, o programa parte dos conteúdos
das exposições do Museu e reveste-se
de atividades que estimulam a curiosidade e a descoberta, a re ex o e o pensamento critico, assim como possibilitam a
experimentação e a livre expressão.
Pretendemos com este programa de atividades, atrav s duma prática pedag gica pr pria dos museus e aproximar os
alunos a esta estrutura cultural.

culos espec cos, mediante proposta dos
professores e nas quais os conteúdos
das exposições podem ser explorados.
Convidamos os professores e educadores a conhecer o nosso programa e a
participar com os seus alunos nas atividades do Museu.
Desejamos que a participação seja uma
boa e memorável experi ncia.
NOTA: As condições de participaç o estar o sujeitas às orientações da DGS.

O Serviço Educativo e de Animação está
disponível a ajustar ou a desenvolver atividades, no âmbito de projetos ou currí-
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MUSEU DE OLARIA
ATIVIDADES NO MUSEU

ATIVIDADES NO MUSEU

Este tipo de visita destina-se especi camente a professores, educadores e formadores e
pretende fornecer informação para a preparação da visita dos grupos escolares. Uma preparação conjunta que terá como base a articulação dos objetivos dos agentes educativos
com os conteúdos do Museu.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira:
10h00 às 12h00 14h00 às 17h00
PREÇO: Gratuito Marcação Obrigat ria

Através de uma comunicação aberta e inclusiva que se estende a todos os níveis de ensino, onde exploramos e aprendemos temas e informações relacionados com a identidade cultural do concelho de Barcelos, tentamos apelar à curiosidade e, com ela, descobrir e explorar
a hist ria da Olaria, que um s mbolo t o pr prio da nossa cidade e que está intrinsecamente enrai ado na nossa cultura.

A Olaria é uma arte enraizada na cultura Portuguesa e que, ao longo dos tempos, marcou
presença em várias regiões do pa s.
isitar a exposiç o Olaria Norte de Portugal será, certamente, uma enriquecedora viagem pelas várias regiões do pa s para conhecer as distintas tradições oláricas e descobrir
as hist rias que guardam estes objetos, de valor hist rico e cultural, que agora est o em
exposição no Museu de Olaria.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira:
10h00 às 12h00 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 60 minutos
PREÇO: Gratuito Marcação Obrigat ria
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A modelagem de guras em barro, em Barcelos,
da no real e imaginário dos seus barristas.

o resultado de express o popular basea-

HORÁRIO:

Fruto da criatividade destes artistas populares, o Figurado de Barcelos veio a adquirir um
estatuto superior ao ser reconhecido e valorizado por uma elite cultural e artística.

Terça a sexta-feira:
10h00 às 12h00 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 60 minutos
PREÇO: Gratuito Marcação Obrigat ria

Portugal um pa s com ampla tradiç o na arte e produç o cer mica. Uma das expressões
desta produção passa pela cerâmica contemporânea, onde o ceramista usa os elementos
fundamentais da nature a a terra, o ar, a água e o fogo e, com recurso a novos processos
de trabalhar a arte cer mica, concebe obras com grande signi cado art stico, cultural e
social.

Terça a sexta-feira:
10h00 às 12h00 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma

HORÁRIO:

DURAÇÃO: 60 minutos
PREÇO: Gratuito Marcação Obrigat ria

CONHECIMENTO, EXPLORAÇÃO, EXPERIMENTAÇÃO E EXPRESSÃO
Em visita, atrav s da exploraç o das obras patentes e dos conte dos das exposições, os participantes s o motivados a observar, re etir
e discutir sobre as várias temáticas apresentadas, assim como as técnicas, materiais e processos cerâmicos utilizados. A participação na
o cina possibilita a livre express o e a experimentaç o de t cnicas de modelagem ou de decoraç o cer mica.
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É como por magia que, pela ação do fogo, as peças de barro transformam-se, mudam de
cor e tornam-se resistentes com a co edura. Noutros tempos, que já lá v o, era em fornos a
lenha que os oleiros co iam as suas peças e todas as olarias tinham um forno destes. Nos
nais do s culo passado, os oleiros de Barcelos começaram a substituir a co edura a lenha
pela cozedura a gás, pelo que hoje praticamente não há oleiros a cozer em fornos de lenha.
Na hist ria - Um dia na ila de Oleiros - vamos conhecer o trabalho do oleiro e falar sobre
os fornos a lenha, como eram e como funcionavam, desde o tempo necessário para a coedura, as formas de enfornar os diferentes tipos de peças, etc…

HORÁRIO:

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

Esta atividade contempla a visita à exposição de olaria e termina com a realização de uma
o cina de express o plástica atrav s da modelagem em barro.

Durante o processo de fabrico da olaria, as peças passam por diversas fases, nomeadamente a secagem e a decoraç o. Na louça vidrada de Barcelos a decoraç o efetuada,
por mulheres de forma hábil que, com recurso a marcadeiras de madeira, pintam a louça
ainda crua.
Nesta atividade efetuada uma abordagem mais pormenori ada sobre a import ncia e os
cuidados a ter na fase da secagem e decoraç o da louça. Em o cina, os participantes s o
desa ados a explorar a sua criatividade e, com recurso a esta t cnica de pintura, t pica da
decoração da louça regional de Barcelos, decorar um prato de barro com as tradicionais
marcadeiras de madeira.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 90 minutos
PREÇO: Gratuito Marcação Obrigat ria
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É graças à plasticidade da argila que a pasta de cerâmica pode ser moldada e transformada
e, assim, assumir diversos tamanhos, formas e funções.
Na produç o de olaria utilitária, as peças s o diferenciadas conforme as regiões de fabrico:
Norte, Centro e Sul. Cada regi o tem diversos centros oláricos que diferem entre si pela sua
cultura, costumes, técnicas de trabalho e decoração das peças. Para abordar esta temática
e ap s visita à exposiç o, será desenvolvida uma atividade especi camente focada na forma e função das peças expostas.

HORÁRIO:

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

Vamos dar a conhecer a relação entre a região de fabrico, a forma e a função das peças
utilitárias e da sua import ncia no quotidiano. Já em o cina, os participantes s o convidados a modelar em barro.

O peregrino , a par do galo, a personagem principal da Lenda do Galo de Barcelos, que
tanto nos orgulhamos em contar.
Nesta atividade, a lenda vai, inicialmente, ser contada pela vo dos mais novos. amos ouvir e perceber o que sabem eles desta hist ria que fa parte do patrim nio da nossa cidade.
Depois da Lenda do Galo, que vamos tamb m contar, vamos trocar impressões sobre as
personagens desta hist ria e imaginar como era o peregrino que ia para Santiago.

HORÁRIO:

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

Para nali ar a atividade, cada criança vai modelar em barro ou pintar em a ulejo essa
gura ou outras desta hist ria, de acordo com a sua imaginaç o.
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No jardim do Museu de Olaria está uma escultura cer mica alusiva à batalha das ores.
Esta criação / instalação foi inspirada nesse empolgante e colorido momento que acontece,
ano ap s ano em Barcelos, na primeira grande romaria do Norte de Portugal - A Festa das
Cruzes.
Esta atividade inicia com a apresentação da escultura - Batalha das Flores, e segue com
a visuali aç o, em v deo, da Lenda das Cru es. Em o cina os participantes v o, atrav s
da modelagem em barro ou da pintura em azulejo, representar, de acordo com a sua expressão, uma tradição, única e especial, que em maio dá vida à cidade de Barcelos e atrai
milhares de visitantes.

É graças à plasticidade da argila que a pasta de cerâmica pode ser moldada e transformada
e assim assumir diversos tamanhos, formas e funções.
Na produç o de olaria utilitária, as peças s o diferenciadas conforme as regiões de fabrico:
Norte, Centro e Sul. Cada regi o tem diversos centros oláricos que diferem entre si pela sua
cultura, costumes, técnicas de trabalho e decoração das peças.
Para abordar esta temática, e ap s visita à exposiç o, será desenvolvida uma atividade
especi camente focada na forma e funç o das peças expostas.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10H00 às 12H00 14H30 às 16H30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 90 minutos
PREÇO: Gratuito Marcação Obrigat ria

HORÁRIO:

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

Vamos dar a conhecer a relação entre a região de fabrico, a forma e a função das peças
utilitárias e a sua import ncia no quotidiano. Já em o cina os participantes s o convidados
a modelar em barro.
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Na exposiç o Revisitar o Figurado dos Mestres Barristas de Barcelos , est o patentes
algumas das representações modeladas por vários mestres barristas e que, de um modo
geral, representam os temas abordados no Figurado de Barcelos.
Na atividade A Peça Misteriosa , num exerc cio que apela à introspeç o, será explorado o
poder de análise e interpretação de cada participante através da contemplação das peças.
Cada aluno desa ado para, em segredo, escolher a peça com a qual mais se identi ca ou
que mais lhe chama a atenção e analisá-la ao pormenor.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10H00 às 12H00 14H30 às 16H30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 90 minutos
PREÇO: Gratuito Marcação Obrigat ria

Já na o cina, cada participante vai modelar em barro, a peça que escolheu. Partindo da observação das peças já modeladas, a atividade termina com um exercício de diálogo e interação, entre os participantes, de modo a adivinhar qual a peça representada e o seu autor.

Na exposiç o do Figurado, podemos ver trabalhos de vários e atuais barristas de Barcelos.
A verdade é que cada artesão tem uma forma muito diferente de trabalhar, pelo que as
obras de cada um t m carater sticas muito pr prias e identitárias.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 14h30 às 16h30

Nesta atividade, iremos identi car, pelos trabalhos expostos, os elementos que diferenciam
cada barrista e, paralelamente, estabelecer uma ligação entre eles.

PARTICIPANTES: 1 Turma

Em o cina e com recurso a uma maleta pedag gica, vamos falar sobre os diferentes tipos
de barro e pastas utili adas, as várias t cnicas de modelar, os detalhes das representações,
assim como os vários acabamentos ou decoração das obras de cada barrista.

PREÇO: Gratuito Marcação Obrigat ria

DURAÇÃO: 90 minutos

Por m, e inspirados nas representações e caracter sticas das obras que viram em exposição, os alunos darão asas à sua criatividade para modelar em barro ou pintar numa peça
cer mica as suas guras.
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Na exposiç o Revisitar o Figurado dos Mestres Barristas de Barcelos encontram-se elencados os barristas que, de um modo particular, deram o seu contributo para que este Figurado tenha alcançado o patamar em que hoje se encontra. Estão, na referida exposição,
patentes algumas das representações modeladas por vários mestres barristas e que, de um
modo geral, apresentam os temas abordados no Figurado de Barcelos.
Na atividade Ouve e Pinta , cada criança vai retirar uma carta na qual consta a descriç o de
uma peça. Orientadas pela descrição e visualização das peças em exposição, as crianças
v o primeiro desenhar para depois pintar no a ulejo a gura segundo a sua interpretaç o.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10H00 às 12H00 14H30 às 16H30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 90 minutos
PREÇO: Gratuito Marcação Obrigat ria

No nal da atividade, cada aluno terá acesso à imagem da gura que corresponde à descrição da sua carta.

Esta atividade que tem como ponto de partida a visita à exposição "Olaria Portuguesa" e
a análise dos testemunhos expostos, para num diálogo e debate conjunto, entender o seu
contexto hist rico, social, cienti co e cultural e as várias transformações que se deram.
A atividade é complementada com a visualização de um documentário sobre a olaria utilitária que aborda as formas e funções e termina em o cina com a exploraç o da modelagem
em barro.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 90 a 120 minutos
PREÇO: Gratuito Marcação Obrigat ria
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Jo o Macedo Correia, descendente de uma fam lia de oleiros de Barcelos, cedo percebeu
que havia de seguir novos rumos na cerâmica. Investiu na sua formação e com as inovações que implementou na cer mica. Macedo Correia transformou esta unidade fabril numa
verdadeira Cerâmica Artística.
Nesta atividade efetuada uma abordagem ao legado deste ceramista e às várias inovações que este introdu iu na fábrica do seu pai e que possibilitaram o lançamento de uma
produção distinta e sem precedentes em Barcelos.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10H00 às 12H00 14H30 às 16H30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 90 a 120 minutos
PREÇO: Gratuito Marcação Obrigat ria

Em o cina, os participantes, inspirados pelas obras de Jo o Macedo Correia, v o desenvolver o seu projeto para depois criar a sua peça, através da modelagem em barro ou realizar a pintura de um prato com engobes, pigmentos e vidrados.

Laurinda Pias, Eduardo Pias, Jesus Pias, Carlos Dias e Telmo Macedo s o barristas da
atualidade que, no seu trabalho, t m por base a identidade cultural da regi o oleira de Barcelos.
Na visita à exposiç o do Figurado de Barcelos, num diálogo com os participantes, s o exploradas as temáticas e as representações de cada autor, assim como as diversas t cnicas
de modelagem e materiais que estes barristas, da nova geração, utilizam para fazer estas
criações t o pr prias e distintas.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 90 a 120 minutos
PREÇO: Gratuito Marcação Obrigat ria

Em o cina, os participantes t m a possibilidade de explorar diversas t cnicas de modelagem para, tamb m, criarem as suas guras.
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Rosa Ramalho e Pablo Picasso são artistas de origem e percursos distintos, mas, ao mesmo tempo, muito pr ximos no empenho que ambos dedicaram à arte da cer mica. Nesta
atividade, os participantes vão conhecer fantásticas obras da célebre barrista de Barcelos.
Será efetuada uma abordagem em que será identi cado o paralelismo de guras e temáticas representadas nas obras de Rosa Ramalho e de Pablo Picasso.
Em o cina, os participantes, inspirados pelas obras destes autores, v o desenvolver o seu
projeto em desenho para, depois, criar a sua gura “improvável atrav s da modelagem em
barro ou realizar a pintura da mesma num prato com engobes, pigmentos e vidrados.

Na fachada Sul do Museu de Olaria sobressai, em relevo e tons dourados, um painel
cer mico de grandes dimensões (16.6 metros /3.35 metros do artista plástico Eduardo
Nery. O autor comp s o painel usando peças com relevo em forma de cunha. Para destacar o brilho, usou um vidrado tom de ouro que permite explorar a incid ncia da lu de
forma diferente, em função do ângulo e, assim, obter um efeito visual fascinante.
No patamar da escadaria do Museu encontra-se um painel cer mico de autoria de
So a Beça. Modelado peça a peça, com pasta cer mica chamotada, este painel forma
uma composiç o que se assemelha a um pu le e que se destaca pela forma, aplicações
sobrepostas e variações de tonalidade. Esta atividade contempla a visita orientada ao
Museu, onde s o explorados os conte dos das exposições e a hist ria deste importante
im vel enquanto equipamento cultural relevante para o pa s. Em o cina s o explorados
diversos conteúdos sobre materiais e técnicas utilizadas para a execução de um painel
cer mico. No nal, os participantes reali am, a partir de um tema livre, em grupo ou individualmente, um painel cerâmico através da modelagem em barro ou da pintura em azulejo.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10H00 às 12H00 14H30 às 16H30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 90 a 120 minutos
PREÇO: Gratuito Marcação Obrigat ria

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 90 a 120 minutos
PREÇO: Gratuito Marcação Obrigat ria
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MUSEU INCLUSIVO

As atividades para alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE incluem a visita à exposiç o e a reali aç o de uma o cina de express o plástica, onde privilegiada a modelagem
em barro como forma de possibilitar a exploração e expressão com este material, assim como a
viv ncia de experi ncias sensoriais nicas e enriquecedoras para o desenvolvimento dos participantes.
As atividades para grupos com NEE requerem marcaç o pr via e reuni o com os t cnicos responsáveis pelo grupo, de forma a ajustar e adaptar a visita e atividade a reali ar, às especi cidades do grupo.

HORÁRIO:

Terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 14h30 às 16h30
PARTICIPANTES: 1 Turma
DURAÇÃO: 60 a 90 minutos
PREÇO: Gratuito
Marcação Obrigat ria

MUSEU FORA DE PORTAS

Olhares sobre … os nossos direitos 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 composta por duas sessões.

HORÁRIO DA SESSÃO
DO MUSEU DE OLARIA:

Terça-feira 14h30 às 16h00
PARTICIPANTES: 1 Turma
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A Biblioteca Municipal realiza a primeira sessão, na qual é explorada a Declaração Universal
dos Direitos das Crianças, atrav s da leitura de hist rias e da preparaç o de uma ilustraç o. 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 formado por todos os artigos que compõe a Declaraç o Universal dos
Direitos das Crianças e que será posteriormente aplicado num centro escolar do concelho.

PREÇO: Gratuito
Marcação Obrigat ria
NOTA: As marcações desta atividade são efetuadas pela Biblioteca Municipal através do e-mail:
sabebcl@cm-barcelos.pt

Pelo contributo que os museus prestam na educação, nomeadamente a não formal, e num período tão atípico, como o que estamos a
viver, o Museu de Olaria pretende levar alguns dos seus conteúdos até aos jardins de infância e escolas do concelho de Barcelos e lança-lhes o DESAFIO: FIGURAS E FIGURADO DA SRA ROSA - A OLEIRA PRODIGIOSA.
Desta forma, as escolas e os alunos ter o acesso a conte dos sobre O Museu de Olaria, a Olaria e o Figurado de Barcelos, e t m a possibilidade de se envolver e participar em projetos e atividades do mesmo. Pretende-se também promover e valorizar as parcerias entre
as escolas e o museu, reforçando a importância e utilidade deste equipamento educativo e cultural para a comunidade escolar.
Atrav s do Serviço Educativo e de Animaç o, o Museu levará at ao ensino Pr -escolar e às escolas do 1 Ciclo do Ensino Básico, do
concelho de Barcelos, a pasta pedag gica que cont m o material deste desa o.

PARCERIAS A DESENVOLVER COM AS ENTIDADES DE ENSINO
O Museu de Olaria está disponível para desenvolver, mediante propostas dos professores ou escolas e de acordo com o Serviço Educativo e de Animação/ Museu de Olaria, parcerias para os projetos a realizar no âmbito do:

56

