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Esperamos também, por isso, que o programa de atividades para o 
primeiro ciclo, que agora apresentamos, vá ao encontro das vossas 
expectativas para esta grande missão, com o ambicioso objetivo de 
que, para além da promoção do sucesso escolar, contribua para que 
as nossas crianças sejam felizes a aprender, na firme convicção de que 
só assim se tornarão jovens e adultos equilibrados, ambientalmente 
responsáveis, justos e solidários.

Desejo a todos um ano letivo feliz, repleto de muitas e boas aprendizagens.
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Caros Professores, Coordenadores das Escolas, Diretores de 
Agrupamento e Encarregados de Educação, 

O início da escolaridade obrigatória, sendo um dos primeiros rituais 
de iniciação a que uma criança é sujeita ao longo da sua vida, vem 
sempre acompanhado da grande expectativa por parte das crianças 
e das suas famílias. Para a restante comunidade escolar, é tempo de 
acolhimento, de grande responsabilidade e do mais nobre sentido de 
missão. Aqui surgem os horários mais rígidos, uma maior disciplina, 
planos curriculares mais exigentes e as primeiras avaliações.

Conscientes do impacto da educação nesta fase da vida das crianças e 
na preparação do seu futuro, a Câmara Municipal de Barcelos pretende 
ajudar na construção de uma escola que vá para além dos seus muros, 
que proporcione diferentes formas de integração, de relação, de 
informação, de sensibilização e de compreensão do mundo.

Para o efeito, o Município de Barcelos compromete-se, para o presente 
ano letivo, a apoiar financeiramente as atividades previstas no Plano de 
Atividades dos Agrupamentos e da Escola não Agrupada.

Mariana Carvalho
(Vereadora do Pelouro da Educação)



VISITA ORIENTADA PARA PROFESSORES

MUSEU DE OLARIA

VISITA ORIENTADA ÀS EXPOSIÇÕES PATENTES NO MUSEU

OBJETIVOS: Fornecer informação sobre os conteúdos do Museu e trabalhar em 
conjunto, entre o Serviço Educativo e de Animação do Museu e os responsáveis 
dos grupos escolares, a preparação da visita.
SERVIÇO RESPONSÁVEL:  Serviço Educativo e de Animação do Museu de Olaria

DESTINATÁRIOS: Professores do 1.º Ciclo 
CALENDARIZAÇÃO: terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 | 14h00 às 17h00 
LOCAL: Museu de Olaria
DURAÇÃO: 90 minutos
PREÇO: Gratuito
INSCRIÇÕES: Marcação obrigatória através do e-mail: 
servicoeducativo@cm-barcelos.pt
CONTACTOS: 
253809661 | 253824741
servicoeducativo@cm-barcelos.pt

Professores do 1.º Ciclo
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UM DIA NA VILA DE OLEIROS   

ATIVIDADE COM OFICINA DE MODELAGEM

SINOPSE: É como por magia que, pela ação do fogo, as peças de barro se 
transformam, mudam de cor e se tornam resistentes com a cozedura. Esta 
atividade contempla uma animada apresentação “Viagem à Vila de Oleiros”, 
a visita à exposição de olaria e termina com a realização de uma oficina de 
expressão plástica através da modelagem em barro.
OBJETIVO: Dar a conhecer aos mais novos todo o  processo de trabalho da 
olaria, desde a extração da argila até à cozedura das peças.

DESTINATÁRIOS: 1.º Ciclo 
CALENDARIZAÇÃO: terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 | 14h00 às 17h00 
LOCAL: Museu de Olaria
Nº DE PARTICIPANTES: 1 turma
DURAÇÃO: 90 a 120 minutos
PREÇO: Gratuito

1.º Ciclo

1



MUSEU DE OLARIA
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ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA CURRICULAR DAS DISCIPLINAS DE: 
Estudo do Meio - reconhecer a importância do património local e o interesse 
da sua preservação; valorizar o património cultural como fator de identidade 
e comunidade;  reconhecer a importância das atividades económicas locais; 
constatar a complementaridade das diferentes profissões; desenvolver uma 
atitude crítica face ao consumo; refletir sobre o multiculturalismo.
Educação Artística - reconhecer elementos de comunicação visual, tanto na 
produção das suas criações como nas imagens que observa;  desenvolver 
capacidades expressivas e criativas através da produção de artes plásticas.
SERVIÇO RESPONSÁVEL:  Serviço Educativo e de Animação do Museu de Olaria

INSCRIÇÕES: Marcação obrigatória através do e-mail: 
servicoeducativo@cm-barcelos.pt
CONTACTOS: 
253809661 | 253824741
servicoeducativo@cm-barcelos.pt

OS MENINOS GORDOS – Os Heróis da nossa história!

ATIVIDADE COM OFICINA DE MODELAGEM

SINOPSE: Ana e Mateus Perrero eram dois irmãos muito, muito gordos. 
Nasceram no antigo reino da Sardenha e fizeram uma grande viagem pela 
Europa, passaram por França, Espanha e Portugal. No nosso país, estes 
dois irmãos estiveram em várias cidades do norte, e até foram desenhados e 
pintados em pratos, canecas e paliteiros de cerâmica. 
Ana e Mateus estão no Museu de Olaria, em esculturas, é claro, mas gordinhos 
e sorridentes como eles eram.
OBJETIVO: Possibilitar aos mais novos o contacto com o Museu de Olaria e 
através desta história sensibilizar os mais jovens para a aceitação da diferença 
entre os seus pares e alertar igualmente para os benefícios de uma alimentação 
saudável. Descobrir formas e volumes e desenvolver a motricidade fina através 
da modelagem em barro.

DESTINATÁRIOS: 1.º Ciclo 
CALENDARIZAÇÃO: terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 | 14h00 às 16h30 
LOCAL: Museu de Olaria
Nº DE PARTICIPANTES: 1 turma
DURAÇÃO: 90 a 120 minutos
PREÇO: Gratuito

1.º Ciclo



MUSEU DE OLARIA
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ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA CURRICULAR: 
Português - compreenssão e expressão oral;  formas de expressão através 
da voz, do espaço e dos objetos.
Estudo do Meio - reconhecer a importância do património local e o interesse 
da sua preservação; valorizar o património cultural como fator de identidade 
e comunidade;  reconhecer a importância das atividades económicas locais; 
constatar a complementaridade das diferentes profissões; desenvolver uma 
atitude crítica face ao consumo; refletir sobre o multiculturalismo.
Matemática - identificar figuras geométricas e reconhecê-las no meio 
envolvente; estabelecer a ligação dos sólidos geométricos com as formas dos 
objetos através do desenvolvimento da observação. 
Educação Artística - reconhecer elementos de comunicação visual, tanto na 
produção das suas criações como nas imagens que observa;  desenvolver 
capacidades expressivas e criativas através da produção de artes plásticas.
SERVIÇO RESPONSÁVEL:  Serviço Educativo e de Animação do Museu de Olaria

INSCRIÇÕES: Marcação obrigatória através do
e-mail: servicoeducativo@cm-barcelos.pt
CONTACTOS:
253809661 | 253824741
servicoeducativo@cm-barcelos.pt

LENDA DO GALO DE BARCELOS

ATIVIDADE DE PINTURA DO GALO OU MODELAGEM EM BARRO

SINOPSE: A atividade parte da apresentação de diferentes representações do 
galo em barro, seguindo-se a da lenda do Galo de Barcelos, representada num 
teatro de sombras. 
Depois de assistirem à representação, os alunos são convidados a explorar a 
sua imaginação para, através da modelagem em barro ou da pintura, recriarem 
o seu Galo.
OBJETIVO: Apresentar de uma forma divertida a lenda do Galo de Barcelos 
valorizando aspetos relacionados com a nossa cultura, tradição e economia.

DESTINATÁRIOS: 1.º Ciclo 
CALENDARIZAÇÃO: terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 | 14h00 às 16h30 
LOCAL: Museu de Olaria
Nº DE PARTICIPANTES: 1 turma
DURAÇÃO: 90 a 120 minutos
PREÇO: Gratuito

1.º Ciclo



MUSEU DE OLARIA
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ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA CURRICULAR: 
Estudo do Meio - reconhecer a importância do património local e o interesse 
da sua preservação; valorizar o património cultural como fator de identidade 
e comunidade; reconhecer a importância das atividades económicas locais; 
constatar a complementaridade das diferentes profissões; desenvolver uma 
atitude crítica face ao consumo; refletir sobre o multiculturalismo.
Educação Artística - reconhecer elementos de comunicação visual, tanto na 
produção das suas criações como nas imagens que observa; desenvolver 
capacidades expressivas e criativas através da produção de artes plásticas.
SERVIÇO RESPONSÁVEL:  Serviço Educativo e de Animação do Museu de Olaria

INSCRIÇÕES: 
Marcação obrigatória através do e-mail: 
servicoeducativo@cm-barcelos.pt
CONTACTOS: 
253809661 | 253824741
servicoeducativo@cm-barcelos.pt

MUSEU FORA DE PORTAS | OLHARES SOBRE OS NOSSOS DIREITOS

ATIVIDADES PARA AS ESCOLAS DO CONCELHO
"Olhares sobre… os nossos 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.

DESTINATÁRIOS: 1.º Ciclo 
CALENDARIZAÇÃO: terças-feiras | 14h00 
LOCAL: Escolas
Nº DE PARTICIPANTES: 1 turma
DURAÇÃO: 90 minutos
PREÇO: Gratuito

1.º Ciclo



MUSEU DE OLARIA
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ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA CURRICULAR: 
Português - compressão e expressão oral;  formas de expressão através da voz, 
do espaço e dos objetos.
Estudo do Meio - reconhecer a importância do património local e o interesse 
da sua preservação; valorizar o património cultural como fator de identidade e 
comunidade;  reconhecer a importância das atividades económicas locais; cons-
tatar a complementaridade das diferentes profissões; desenvolver uma atitude 
crítica face ao consumo; refletir sobre o multiculturalismo.
Matemática - identificar figuras geométricas e reconhecê-las no meio envolvente; 
estabelecer a ligação dos sólidos geométricos com as formas dos objetos atra-
vés do desenvolvimento da observação. 
Educação Artística - reconhecer elementos de comunicação visual, tanto na pro-
dução das suas criações como nas imagens que observa;  desenvolver capaci-
dades expressivas e criativas através da produção de artes plásticas.
SERVIÇO RESPONSÁVEL: Biblioteca Municipal de Barcelos e Serviço Educativo e 
de Animação do Museu de Olaria.

INSCRIÇÕES:
As marcações desta atividade são efetuadas pela 
Biblioteca Municipal através do 
e-mail: servicoeducativobmb@cm-barcelos.pt
CONTACTOS:
253809661 | 253824741
servicoeducativo@cm-barcelos.pt

PARCERIAS A DESENVOLVER COM AS ENTIDADES DE ENSINO

Poderão  desenvolver-se, 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:

PLANO NACIONAL DAS ARTES

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESTÉTICA E ARTÍSTICA

CALENDARIZAÇÃO: terça a sexta-feira
10h00 às 12h00 | 14h00 às 16h30  
LOCAL: Museu de Olaria
Nº DE PARTICIPANTES: 1 turma
DURAÇÃO: 90 a 120 minutos | PREÇO: Gratuito
INSCRIÇÕES: Marcação obrigatória através do e-mail: 
servicoeducativo@cm-barcelos.pt
CONTACTOS: 253809661 | 253824741
servicoeducativo@cm-barcelos.pt

1.º Ciclo
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