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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.

Esperamos, também, que o programa de atividades para o terceiro ciclo, 
que agora apresentamos, vá ao encontro das vossas expectativas para 
esta grande missão, na esperança de que, para além da promoção do 
sucesso escolar, contribua para que os nossos jovens despertem a 
curiosidade e pensamento crítico e potenciem a criatividade e o sentido 
de pertença a uma comunidade global, na firme convicção de que só 
assim se tornarão adultos equilibrados, ambientalmente responsáveis, 
justos e solidários.

Desejo a todos um ano letivo feliz, repleto de muitas e boas aprendizagens.

Caros Professores, Coordenadores das Escolas, Diretores de 
Agrupamento e Encarregados de Educação, 

Quando os nossos adolescentes acedem ao terceiro ciclo do ensino 
básico, tendo já passado por duas mudanças de ciclo significativas, 
encontram uma grande mudança (que se repercute nas suas famílias), 
tendo em conta as diferentes dinâmicas e exigências que estão 
associadas a este ciclo de estudos, quer na forma e na motivação 
para a aprendizagem, quer na natural e desejável autonomização e 
necessidade de afirmação pessoal.

Para os professores e para a restante comunidade escolar, mantém-se 
o enorme desafio, por vezes difícil, de manter o nível de motivação e 
envolvimento de todos no processo educativo.

Conscientes do impacto da educação nesta fase da vida dos 
adolescentes e na preparação do seu futuro, a Câmara Municipal de 
Barcelos quer ajudar a construir uma escola que vá para além dos seus 
muros, que proporcione diferentes formas de integração, de relação, 
de informação, de sensibilização e aceitação do mundo com as suas 
diferentes complexidades.

Mariana Carvalho
(Vereadora do Pelouro da Educação)



VISITA ORIENTADA PARA OS 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 3.º Ciclo 
CALENDARIZAÇÃO: terça a sexta-feira
10h00 - 12h00 | 14h00 - 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 3.º Ciclo
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VISITAS ORIENTADAS ÀS EXPOSIÇÕES PATENTES NO MUSEU

Através de  uma comunicação aberta e inclusiva 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 história da Olaria, que é  um símbolo tão 
próprio da nossa cidade e que está tão enraizado na nossa cultura.

DESTINATÁRIOS: 3.º Ciclo 
CALENDARIZAÇÃO: terça a sexta-feira
10h00 - 12h00 | 14h00 - 16h30 
LOCAL: Museu de Olaria
Nº DE PARTICIPANTES: 1 turma

3º Ciclo

1

EXPOSIÇÃO DE OLARIA - Sala de exposição permanente 
A Olaria é uma arte, enraizada na cultura Portuguesa e que, ao longo dos 
tempos, marcou presença em várias regiões do país. 
OBJETIVOS: Proporcionar aos participantes uma enriquecedora viagem pelas 
várias regiões do país para  dar a 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.



MUSEU DE OLARIA
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ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA CURRICULAR DAS DISCIPLINAS DE: 
História e Geografia de Portugal; Ciências Naturais; Educação Visual; Cidadania 
e Desenvolvimento.
SERVIÇO RESPONSÁVEL:  Serviço Educativo e de Animação do Museu de Olaria

EXPOSIÇÃO DE FIGURADO - Sala de exposição- temporária
O Figurado, em barro, é o resultado de uma expressão artística popular, 
baseada no real e imaginário, dos barristas que criam as mais diversas e 
impressionantes representações. 
OBJETIVO: Apresentar o Figurado como uma arte popular que, atualmente, é 
valorizada por uma elite cultural e artística.
ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA CURRICULAR DAS DISCIPLINAS DE: 
História e Geografia de Portugal; Ciências Naturais; Educação Visual; Cidadania 
e Desenvolvimento.
SERVIÇO RESPONSÁVEL:  Serviço Educativo e de Animação do Museu de Olaria

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 grande significado artístico, cultural e social.  
OBJETIVO: Apresentar a forma como os ceramistas mais inovadores, nacionais 
e estrangeiros, estão a apostar nesta arte cerâmica vanguardista que já criou 
uma onda de admiração.
ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA CURRICULAR DAS DISCIPLINAS DE: 
História e Geografia de Portugal; Ciências Naturais; Educação Visual; Cidadania 
e Desenvolvimento.
SERVIÇO RESPONSÁVEL:  Serviço Educativo e de Animação do Museu de Olaria

DURAÇÃO: 40 minutos
PREÇO: Gratuito
INSCRIÇÕES: Marcação obrigatória através do e-mail: 
servicoeducativo@cm-barcelos.pt
CONTACTOS:
253809661 | 253824741
servicoeducativo@cm-barcelos.pt



MUSEU DE OLARIA
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FORMAS E FUNÇÕES -  Da Olaria de Portugal

ATIVIDADE COM OFICINA DE MODELAGEM

SINOPSE: Na produção de olaria utilitária as peças são diferenciadas conforme 
as regiões de fabrico, desde Norte e Sul, Algarve e Centro. Para abordar esta 
temática vamos desenvolver, a partir da exposição de olaria, uma atividade 
especificamente focada na forma e função das peças utilitárias, estabelecendo 
o vínculo com o passado e a atualidade. Já em oficina, os participantes são 
convidados a modelar em barro uma peça utilitária, sob sugestão das peças 
patentes em exposição.
OBJETIVO: Possibilitar aos participantes o conhecimento das peças utilitárias 
em barro e a sua importância e respetivo enquadramento no quotidiano de 
outrora e no atual, estabelecendo as diferenças quanto ao que mudou e 
analisar essa evolução.
ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA CURRICULAR DAS DISCIPLINAS DE: 
História e Geografia de Portugal; Ciências Naturais; Educação Visual; Cidadania 
e Desenvolvimento 
SERVIÇO RESPONSÁVEL:  Serviço Educativo e de Animação do Museu de Olaria

DESTINATÁRIOS: 3.º Ciclo 
CALENDARIZAÇÃO: terça a sexta-feira
10h00 - 12h00 | 14h00 - 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

3.º Ciclo

VISITAS COM ATIVIDADE EM OFICINA



MUSEU DE OLARIA
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 RECRIAR O GALO DE BARCELOS

ATIVIDADE COM OFICINA DE MODELAGEM OU PINTURA

SINOPSE: Depois de conhecerem diferentes galos de Barcelos, os participantes 
visualizam um filme sobre a sua história que aborda a sua evolução ao longo 
dos tempos, assumindo diferentes formas e cores. Destacam-se, igualmente, 
os diferentes métodos utilizados pelos barristas de Barcelos para produzir esta 
figura carismática, que cada vez mais, ao longo do tempo, se manifesta como 
símbolo nacional. Nesta atividade, podem recriar o galo, numa primeira fase, 
através do desenho, e depois pela modelagem em barro ou pintura de um galo. 
OBJETIVO: Conhecer um símbolo de Portugal, que faz parte de uma cultura 
e tradição, assim como diferentes representações do galo de Barcelos e 
diferentes métodos de conceber esta figura que leva o nome de Barcelos e 
Portugal pelo Mundo.
ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA CURRICULAR DAS DISCIPLINAS DE: 
História e Geografia de Portugal; Ciências Naturais; Educação Visual; Cidadania 
e Desenvolvimento.
SERVIÇO RESPONSÁVEL:  Serviço Educativo e de Animação do Museu de Olaria

DESTINATÁRIOS: 3.º Ciclo 
CALENDARIZAÇÃO: terça a sexta-feira
10h00 - 12h00 | 14h00 - 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

3.º Ciclo

 FIGURAS E FIGURADO 

ATIVIDADE COM OFICINA DE MODELAGEM

SINOPSE: Na visita à exposição do Figurado, num diálogo com os participantes, 
são exploradas as temáticas e as representações, assim como as diversas 
técnicas de modelagem e materiais utilizados. Em oficina, os participantes 
têm a possibilidade de explorar várias técnicas de modelagem para, também, 
darem asas à sua imaginação e criarem as suas figuras, usando algumas das 
técnicas elencadas.

DESTINATÁRIOS: 3.º Ciclo 
CALENDARIZAÇÃO: terça a sexta-feira
10h00 - 12h00 | 14h00 - 16h30  
LOCAL: Museu de Olaria
Nº DE PARTICIPANTES: 1 turma

3.º Ciclo



MUSEU DE OLARIA
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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 - 12h00 | 14h00 - 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

3.º Ciclo

OBJETIVO: Dar a conhecer a origem do figurado, bem como as suas motivações 
e abordagens. Estabelecer a relação entre o lado emocional do ceramista e o 
seu trabalho, bem como as caraterísticas  evidenciadas nos trabalhos que cada 
um representa no barro e  estimular nos participantes a criatividade, através da 
modelagem em barro.
SERVIÇO RESPONSÁVEL:  Serviço Educativo e de Animação do Museu de Olaria

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




