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Só na escuridão a luz se forma colorida. 

[TÉCNICA: RECORTE] 

Chapéus únicos e divertidos, para cabeças muito 
criativas. Para usar, brincar e guardar. 

[TÉCNICA: DOBRAGEM] 
 

Vais poder modelar bonecos em barro e pintar, 
criar festões e balões, para te divertires aos milhões! 

[TÉCNICA: MODELAGEM] 
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Aqui não usamos maquilhagem, 
só cartão e imaginação. 

[TÉCNICAS: DESENHO E RECORTE] 

V 

Dedicado à tradição dos avós e bisavós.  
Diversão garantida! 

[TÉCNICA: COORDENAÇÃO MOTORA] 

Como seria a capa para o livro da tua vida? 

[TÉCNICA: RECORTE E COLAGEM] 
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Cobre a tua cabeça com um barrete 
 bem alto e pentagonal.  

[TÉCNICA: RECORTE]  

Inspira-te nos personagens de uma história habitada 
 por animais e humanos. 

[TÉCNICA: RECORTE E PINTURA]  

Esta maqueta é de um museu … só teu.. 

[TÉCNICA: RECORTE E PINTURA]  

V 
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Diferentes formas e materiais, prontas a imaginar. 

[TÉCNICA: PINTURA] 

Uma peça espacial para tu usares. 

[TÉCNICA: STENCIL] 

Monóculos para ver ao longe e  ao perto. 

[TÉCNICA: PINTURA E RECORTE] 
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Conhece a tua mão e cria percursos 

 invulgarmente curvos com ela. 

[TÉCNICA: DESENHO] 

Na Química, a cor é uma senhora de respeito. 
Aproximando-se ou afastando-se, ela revela-se. 

[TÉCNICA: MISTURA E DECOMPOSIÇÃO] 

Após esta experiência, nunca mais irás confundir  
a Cap com a Can. 

[TÉCNICA: STENCIL] 
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Pétalas de olhos abertos, galhos de olhos fechados, e 
sementes de imaginação. 

Recolhe e compõe um poema à Natureza. 

[TÉCNICA: PINTURA E COLAGEM]  

Um sugestivo caixilho de um quadro sem tela é o palco 
onde retratas um momento da tua história. 

[ESCRITA E EXPRESSÃO CORPORAL]  

Um bolso guardião de preciosas palavras.. 

[TÉCNICA: COSTURAS E PONTOS]  
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Figuras, formas ou paisagens são  
o teu ponto de chegada. 

[TÉCNICA: DESENHO E COLAGEM]  

Redondas, mais ou menos circulares ou ovaladas, 
nestes assentamentos viveram alguns 

 dos teus antepassados.  

[TÉCNICA: MODELAGEM]  

Jogos de apropriação do espaço e forma da obra, 
num corpo individual e/ ou coletivo. 

[EXPRESSÃO CORPORAL]  
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Do gesto ao olhar, vais  partilhar a vida e obra da  
escultora matosinhense Irene Vilar e modelar o teu 

“Castelo Feudal”. 

[TÉCNICA: MODELAGEM]  

“S” de Super, “S” de Saber, “S” de Sujar as mãos, 
na Casa dos Santiago! 

[TÉCNICA: MODELAGEM]  

Onde as tuas mãos dão asas a um vaso antigo 
 de ponta estreita. 

[TÉCNICA: MODELAGEM]  
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AHOY!! Um pirata destemido nunca falha uma regata. 

[TÉCNICA: RECORTE  E TENSÃO]  

Aprende a fazer as melhores fitas deste mundo…  
que é um circo! 

[TÉCNICA: RECORTE, NÓS E AMARRAS]  

Minha querida miniatura, objeto com sentido…. ou não, 
pesado de valor sentimental ou estético, 

à vista e perto do coração. 

[TÉCNICA: COLAGEM E PINTURA]  
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Ou como dizia Wilhem - um rapazito - "a última página  
de um livro é a primeira do próximo". 

Este marcador vai ser o melhor companheiro 
dos teus livros. 

[TÉCNICA: COSTURAS E PONTOS]  

Não é preciso estrelares um ovo. 
É só saberes usar o chapéu… com estilo! 

[TÉCNICA: FRANZIDOS E COSTURAS ]  

 

 

 

 

 

 

 

 


