
ateliers para crianças
um verão nas belas-artes



se tem em casa um 
pequeno artista entre os 7  
e os 10 anos de idade, 
junte-se a nós!

Bem vindo à Faculdade de Belas-Artes  
da Universidade de Lisboa!

A partir deste momento passa a fazer parte  
de uma comunidade que inspira à criatividade 
na vida das crianças! 

Esta é a primeira edição do projeto, no entanto, 
apostamos na qualidade da nossa formação  
e comunidade académica, para fazer desta, uma 
experiência positiva e enriquecedora.
O programa que apresentamos, tem como 
objetivo cultivar um ambiente onde os jovens 
participantes, possam iniciar uma jornada 
criativa que os acompanhe ao longo do  
seu crescimento. 

As atividades estão adequadas à mente 
criativa dos pequenos artistas e preparadas 
para os levar numa viagem ao mundo 
divertido, histórico e curioso da arte e dos 
seus componentes.

Obrigada e esperemos que participe  
neste projeto! Ajude a promover a criatividade, 
inovação e a cultura artística nas  
gerações futuras.



3 julho
segunda-feira

4 julho
terça-feira

5 julho
quarta-feira

6 julho
quinta-feira

7 julho
sexta-feira

O meu planeta 
espacial!

Como são os 
habitantes do 
meu planeta!

Eu e o meu 
planeta 
espacial.

A visita ao 
planeta...e a 
construção da 
galáxia.

Montagem  
da exposição 
final e 
inauguração da 
exposição aos 
pais, familiares 
e amigos.

Construir o 
seu planeta 
imaginário 
dentro de uma 
caixa de cartão.
Desenhar a 
constelação do 
seu planeta.

Pensar em 3 
habitantes do 
planeta e as 
suas principais 
características, 
desenhá-los e 
modelar 2 das 
personagens.

Construir uma 
máscara que 
dê vida a uma 
personagem 
e fazer um 
video de 
apresentação 
do planeta.

Criar um cartaz 
de promoção 
do planeta para 
férias. 
Fazer a silhueta 
de cada 
planeta para 
construirmos a 
galáxia comum. 

áreas científicas:

Pintura e Escultura
— introdução 
aos conceitos de 
assemblage
e collage.

áreas científicas:

Desenho e Escultura
— introdução ao 
desenho criativo,
desenho de projeto
e modelação
em barro.

áreas científicas:

Desenho e Arte 
Multimédia — 
escrita e desenho
criativos e 
produção de 
video.

áreas científicas:

Design de 
Comunicação 
— introdução à 
técnica de cartaz.

primeira semana:
— viver no espaço

atividades da manhã
intervalo para lanche da manhã
almoço
atividades da tarde
intervalo para lanche da tarde

cronograma diário

9h–12h30
10h30–10h45
12h30–14h
14h–17h
15h30–15h45

programa



10 julho
segunda-feira

11 julho
terça-feira

12 julho
quarta-feira

13 julho
quinta-feira

14 julho
sexta-feira

As equipas 
mágicas!

O meu feitiço 
especial.

A escola de 
feiticeiros.

Os monstros 
mágicos mais 
esquisitos.

Montagem  
da exposição 
final e 
inauguração 
da exposição 
aos pais, 
familiares 
e amigos.

Fazer um 
crachá para a 
sua equipa com 
tecido, tintas e 
papel. Construir 
um chapéu  
e uma varinha.

Trazer um 
objeto especial 
de casa e 
transformá- 
-lo através 
do desenho e 
depois modelar 
o resultado final

Criação de um 
mural dividido 
em 3 partes 
— escola, 
floresta e lago 
— pintado e 
combinado 
com técnicas 
de gravura;  
Impressão  
de montagens 
em laboratório 
de fotografia.

Desenhar montros 
com diferentes 
materiais e 
combiná-los entre 
eles.

áreas científicas: 

Design de 
Comunicação 
— Introdução 
ao conceito 
de marca.

áreas científicas: 

Desenho, Escultura
e Arte Multimédia 
— desenho 
e animação 
multimédia, 
modelação, 
cerâmica.

áreas científicas: 

Pintura — 
pintura mural 
e Gravura e 
impressão 
analógica de 
fotografia.

áreas científicas: 

História da Arte 
e Pintura — 
introdução às 
correntes modernas, 
particularmente ao 
surrealismo e ao jogo 
“Cadavre exquis”.

segunda semana:
— a escola de magia

atividades da manhã
intervalo para lanche da manhã
almoço
atividades da tarde
intervalo para lanche da tarde

cronograma diário

9h–12h30
10h30–10h45
12h30–14h
14h–17h
15h30–15h45

programa



17 julho
segunda-feira

18 julho
terça-feira

19 julho
quarta-feira

20 julho
quinta-feira

21 julho
sexta-feira

Construção da 
máquina do 
tempo e uma 
visita à pré-
história.

Múmias do 
Egipto.

Os Deuses do 
Olimpo.

A arte  
e os artistas 
dos tempos 
modernos.

Montagem  
da exposição 
final e 
inauguração da 
exposição aos 
pais, familiares 
e amigos.Jogo caça 

ao tesouro. 
Construir uma 
gruta com 
papel crepe e 
desenhar com 
as mãos as 
taredas diárias 
de um homem 
das cavernas.

Construção de 
um sarcófago 
em caixas de 
fosforos e 
múmias com 
plasticina. 
Produção do 
seu retrato 
egípcio em 
gravura com 
mensagem 
escrita em 
hieroglífos.

Escolher um 
dos Deuses 
do Olimpo 
apresentados 
ou criar o 
seu próprio 
Deus e criar 
história escrita, 
ilustrada e com 
uma escultura 
representativa.

Escolher 
uma corrente 
moderna e um 
artista, preparar 
a máscara e 
reinterpretar 
um quadro 
do autor com 
diferentes 
materiais.

áreas científicas: 

História da Arte, 
Desenho e Pintura 
— introdução 
ao conceito de 
arte rupestre e 
respetivo contexto 
cronológico.

áreas científicas: 

História da Arte 
— intodução 
ao conceito 
de frontalidade 
na Arte Egípcia 
e Hieróglifos.
Gravura.

áreas científicas: 

História da 
Arte, Desenho 
e Escultura — 
aplicação 
de técnicas de 
escrita criativa, 
ilustração 
e escultura.

áreas científicas: 

História da 
Arte, Pintura 
e Escultura 
— correntes 
modernas 
e  assemblage 
e collage.

terceira semana:
— uma viagem no tempo

atividades da manhã
intervalo para lanche da manhã
almoço
atividades da tarde
intervalo para lanche da tarde

cronograma diário

9h–12h30
10h30–10h45
12h30–14h
14h–17h
15h30–15h45

programa



Visita guiada às Belas-Artes
Workshops 
Materiais para workshops*
Certificados de participação
Exposição final
Lanche da tarde
Trabalhos desenvolvidos pelos alunos
Seguro de acidentes pessoais**
Almoço*** 

* Para algumas atividades poderá ser pedido, pontualmente, para as crianças 
participantes trazerem algum tipo de material (Ex.: t-shirts velhas ou caixa de fósforos)

** Ler o Artigo 9º — Seguro de Acidentes Pessoais, do regulamento do projeto.
*** Esta opção está incluída caso pague o valor extra de 15€. Ler o Artigo 7º — Serviços 

não incluídos no programa, do regulamento do projeto.

o que está incluído 
no programa?

Roupa para sujar (avental, bata, 
camisolas velhas, macacão...)
Almoço de casa
Lanche da manhã

o que os pequenos artistas 
devem trazer sempre!

duração do programa
o programa de verão decorre entre 3 
e 21 de julho de 2017

inscrições 
as inscrições estarão abertas a partir do  
dia 1 de abril até 23 de junho de 2017 
e poderão fazer-se através do preenchimento 
de um formulário online, a ser disponibilizado 
no site e no facebook das Belas-Artes  
no dia 1 de abril

nº total de vagas 
15 vagas por semana

O custo total por semana 
é de 100€

inscrições e preços

* Por favor leia com atenção o regulamento do programa “ateliers para  
crianças — um verão nas belas-artes”. Ao inscrever-se, está a aceitar as condições  
dispostas no regulamento.



Professor Sérgio Vicente
Coordenador pedagógico

Sérgio Vicente é Docente de 
Escultura na FBAUL desde 2001. 
Tem Licenciatura em Artes 
Plásticas (Escultura) pela FBAUL  
e Mestrado em Design Urbano 
pela Universidade de Barcelona. 
Fez o Doutoramento num ramo 
que reúne as duas áreas de 
formação. Vem estando ligado a 
diversos projetos de investigação 
e de intervenções urbanas, a 
titulo individual ou em equipa 
para diversas entidades.

Beatriz Bento
Coordenadora de projeto 
e monitora central

Beatriz Maria Bento é licenciada 
em Escultura (2013) e Mestre  
em Museologia e Museografia 
(2016) pela Faculdade de Belas- 
-Artes da Universidade de Lisboa.
Trabalha na FBAUL desde  
2013 e atualmente exerce funções 
no Gabinete de Comunicação, 
Imagem e Inovação, desenvolvendo 
atividades artístico-culturais para  
a comunidade académica.

Ana Rita Silva
Monitora

Ana Rita Silva encontra-se 
no 3°ano de Licenciatura em 
Escultura na Faculdade  
de Belas-Artes da Universidade 
de Lisboa. Trabalha com crianças 
nos seus tempos livres, animando 
festas e produzindo sorrisos.

os artistas da faculdade 
de belas-artes 
(coordenadores e monitores) Inês Jorge

Monitora central

Inês Pereira Jorge é licenciada 
em História da Arte (2011) e 
Mestre em História da Arte 
Contemporânea (2014) pela 
Faculdade de Ciências Sociais  
e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa. Trabalha na FBAUL 
desde 2016 como secretária  
da Presidência e tem colaborado 
com diversos museus  
e instituições culturais em  
diversas áreas.

Bárbara Cruz
Monitora

Bárbara Freire-da-Cruz é 
Licenciada em Desenho pela 
Faculdade de  Belas-Artes  
da Universidade de Lisboa (2016). 
E encontra-se a tirar o grau  
de mestre em Crítica, Curadoria  
e Teorias da Arte, pela mesma 
Instituição. Tem participado 
activamente em exposições no 
âmbito da tapeçaria e artes- 
-plásticas.



t. +351 213 252 173 | b.bento@belasartes.ulisboa.pt
t. +351 213 252 173 | comunicacao@belasartes.ulisboa.pt 
www.belasartes.ulisboa.pt/atelierscriancas 

mais informações

apoio


