
 

 

 

 

 

 

O projeto Terracota consiste em oferecer uma experiência única através do 

barro e a pintura de azulejo: modelação, escultura, pintura e cozedura. 

Este projeto pode-se desenvolver: 

1.- Experiencia sala: consta em realizar a oficina só numa sala, com uma 

temática a decidir. 

2.- Experiências Escolas: consta em realizar a oficinas em todas as turmas 

das escolas em dias festivos ou quando desejam: 

Sugestões de datas: dia Mundial da Criativo; Novembro: bem-vindas ao 

Natal, Máscaras de Carnaval, Dia do Pai/dia da mãe – prenda, – dia Internacional 

da Família – atividade com os pais, dia da Liberdade; Dia da Poesia; Mundial da 

Criança, etc. 

 3.- Experiência tempos livres: consta em realizar a oficina no horário do 

prolongamento (após as AEC) para as crianças que desejam aprender e aprofundar 

os conhecimentos de barro/azulejo. 

                                                                                               Fases essenciais: 

- Conhecer a argila, 

- Participar e decidir as temáticas das oficinas; 

- Criar /moldar a peça desenhada /imaginada 

- Conhecer a nossa história através do azulejo; 

- Transformação da argila em cerâmica; 

- Características, instrumentos e técnicas de modelação; 

- Técnica de decoração. 

 

                                                                                                           Objetivos: 

  

O objetivo principal é incentivar a descoberta do barro através da criação 

de peças únicas e personalizadas.  

Outro objetivos: 

 

 - Conhecimentos de novas técnicas na criação de peças; 

 - Adquirir competências para aplicar no dia-a-dia; 

- Fortalecer o trabalho em equipa e intensificar a troca de ideias; 

- Desenvolver a liberdade, imaginação e criatividade na execução duma peça. 

- Confiar e acreditar nas nossas capacidades. 



 

Email: canteirodimagens@gmail.com – http://canteirodimagens.wix.com/canteiro-d-imagens 

 

 

 

                                                                                                    Competências: 

 

Competências que desejamos desenvolverem nos alunos: 

 

 - A importância da água no barro; 

- Desenvolver a motricidade, auto estima e autonomia; 

 - Respeito no trabalho feito a mão (os nosso e os dos nossos colegas de turma); 

 - Conhecer e saber utilizar os utensílios, o processo de secagem e as fornadas; 

 - Respeita as regras dentro da sal e saber aplicar as noções mínimas de higiene e 

limpeza; 

 - Diferença entre os diferentes estados do barro: húmido, seco e cozido. 

 
                                                                                                                 Contatos 

Gelimar Trillo e Ninoska Trillo 

Beco Norte Póvoa de Baixo, nº 19 – Paços de Brandão 

Email: canteirodimagens@gmail.com 

Tel.: 927922739 

Site: http://canteirodimagens.wix.com/canteiro-d-imagens                                                                                                      

 

Oficinas realizadas em escolas 
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