
18-22 Junho 25-29 Junho 2-6 Julho 9-13 Julho
09:30 - 12:30 14:00 - 17:00 09:30 - 12:30 14:00 - 17:00 09:30 - 12:30 14:00 - 17:00 09:30 - 12:30 14:00 - 17:00

6-14 
anos

Dar forma a 
personagens de 
sonhos: escultura

A imagem do 
som

Sombras fixas 
à escala da 
mão 

Oficina de  
encadernação

Sombras em 
movimento à 
escala do corpo

Estruturas e 
esculturas

Pintar a 
têmpera de 
ovo

6-9 
anos

Edição de 
impressões 
embaladas

9-14 
anos

A imagem do 
som

16-20 Julho 23-27 Julho 27-31 Agosto 3-7 Setembro
09:30 - 12:30 14:00 - 17:00 09:30 - 12:30 14:00 - 17:00 14:00 - 17:00 14:00 - 17:00

6-14 
anos

Dar forma a 
personagens de 
sonhos: escultura

Edição de 
impressões 
embaladas

Estruturas e esculturas Sombras fixas à 
escala da mão 

Sombras em movimento 
à escala do corpo

6-9 
anos

Oficina de jogos óticos

9-14 
anos

Oficina de Fotografia/ 
Raiografia

INSCRIÇÃO
- On-line directamente em “atividades” 
www.casa.fmleao.pt
- Pelo e-mail casadaimagem@casa.fmleao.pt com com-
provativo de transferência bancária à ordem de Fundação 
Manuel Leão
NIB 0045 1370 4014 4036 1433 8
- Direcamente na Casa da Imagem, de 2ª a 6ª, das 09:30 às 
13:00 e das 14:00 às 18:00.

A inscrição está sujeita a confirmação mediante vagas 
existentes ou preenchimento do número mínimo de inscri-
tos. No casa de não haver vagas ou inscritos, a devolução 
do valor pago será realizada no prazo máximo de duas 
semanas.

CONTACTOS
Telemóvel 96 9607812
Telefone 22 3752119
Rua Soares dos Reis, nº 612 
4400-313 Vila Nova de Gaia
a 250 mt da Rotunda de Sto Ovídio / Metro de Sto Ovídio

casa
da imagem

oficinas artísticas 
no verão 

6 aos 14 anos

som  imagem  desenho  técnicas de 
impressão  escultura  pintura  fotografia

Sto Ovídio - Vila Nova de Gaia

www.casa.fmleao.pt
INDICAÇÕES
A realização das atividades compreende a inscrição de um 
número mínimo de participantes. Mínimo de participantes:10 
e máximo de participantes: 15.
Os participantes devem trazer roupa e calçado adequado, 
pois nas oficinas se poderão manipular materiais como 
tintas, barro, gesso, pigmentos, entre outros.
O programa não inclui merenda de manhã ou de tarde; se 
desejarem tomar qualquer coisa, devem trazer de casa. Há 
possibilidade de almoço para quem ficar o dia completo, 
mediante combinação prévia e pagamento extra.

DESISTÊNCIA
A desistência de uma atividade deve ser realizada com uma 
antecedência mínima de 72 horas.
Não são efetuadas devoluções após este período.
As devoluções relativas a desistências serão realizadas no 
prazo máximo de 2 semanas.

TARIFÁRIO
Inscrição numa oficina (5 sessões) - 25€ /criança
Desconto de 5€ em duas ou mais oficinas.



Sombras fixas à escala da mão

O que é a sombra? É uma mancha, não tem cor, passa 
despercebida, anda pelo espaço, persegue-nos ou segue 
à nossa frente. Vamos perceber o porquê desta pergunta, 
analisar as afirmações e descobrir novas perguntas. 
Como?
Vamos trabalhar a sombra explorando formas e volumes à 
dimensão da nossa mão. 

Formadoras:  Alcina Carneiro e Tatiana dos Santos
6-14 anos > 25 a 29 Junho > 14:00 -17:00
6-14 anos > 27 a 31 Agosto > 14:00 -17:00

A imagem do som

Nesta oficina vamos abordar a música de uma forma 
intuitiva e ligada ao espaço envolvente, despertando o 
nosso mundo auditivo e trazendo uma consciência actual 
de alguns recursos da sua própria manipulação. Será um 
espaço aberto à criação.
Iremos produzir sons através da construção de instru-
mentos simples, da selecção e organização de momentos 
sonoros e da posterior produção e organização utilizando 
um programa informático de edição audio. 

Formadores: João Guimarães e Manuel dos Reis
6-14 anos > 18 a 22 Junho > 14:00 -17:00
9-14 anos* > 25 a 29 Junho > 09:30 -12:30

*Neste segundo momento a oficina comportará uma maior incidên-
cia na relação com as tecnologias digitais.

Pintar a têmpera de ovo

O trabalho a realizar diz respeito a uma técnica da história 
da pintura - o fresco.
Ao longo desta oficina iremos preparar o suporte e a 
têmpera de ovo, usando placas de contraplacado com su-
perfície em gesso e pigmento branco, diversos pigmentos 
e gema de ovo.

Formadoras: Joana Mateus e Inês Azevedo
6-14 anos > 9 a 13 Julho > 14:00 -17:00

Oficina de encadernação

Nesta oficina trabalharemos a partir de noções básicas de  
encadernação. Iremos explorar diferentes práticas e supor-
tes necessários a que cada participante possa realizar as 
suas próprias encadernações.

Formadora: Ana Torrie
6-14 anos > 2 a 6 Julho > 09:30 -12:30

Oficina de Fotografia / Raiografia

Esta oficina propõe-se explorar a técnica da raiografia, 
desenvolvida por vários artistas desde meados do séc XIX 
e refinada por Man Ray no início do séc XX.
Sem o recurso a câmaras fotográficas, são produzidas 
imagens pela sobreposição de objectos directamente sobre 
papel fotográfico, possibilitando uma introdução atractiva 
aos princípios básicos do processo fotográfico, permitindo 
a produção de objectos visuais de grande beleza e carácter 
simultaneamente simples e misterioso.

Formador: Filipe Silva
9-14 anos > 23 a 27 Julho > 09:30 -12:30

OFICINAS ARTÍSTICAS 
NA CASA DA IMAGEM

18 de Junho a 27 de Julho
09:30 - 12:30 / 14:00 - 17:00

27 de Agosto a 7 de Setembro 
14:00 - 17:00

Edição de impressões embaladas

Vamos fazer experiências com embalagens de cartão 
metalizado, imprimindo em papel imagens ilustradas 
pelos participantes, à semelhança do que é realizado em 
gravura. Cada um ficará com uma pequena edição coletiva 
dos trabalhos.

Formadora: Ana Torrie
6-9 anos > 25 a 29 Junho > 09:30 -12:30
6-14 anos > 16 a 20 Julho > 14:00 -17:00

Jogos óticos

Explorar a magia da imagem é o que vamos fazer... 
construir mecanismos de cinema de animação e dar vida a 
personagens, a espaços e a objectos, explorando os misté-
rios da nossa visão.

Formadoras: Joana Mateus e Inês Azevedo
6-9 anos > 23 a 27 Julho > 09:30 -12:30

Estruturas e esculturas

Como construir diferentes ambientes onde ficar? Nesta 
oficina vamos criar diferentes estruturas e pequenos es-
paços misteriosos para habitar.

Formadoras: Joana Mateus e Inês Azevedo
6-14 anos > 9 a 13 Julho > 09:30 -12:30
6-14 anos > 23 a 27 Julho > 14:00 -17:00

Sombras em movimento à escala do corpo

O que é a sombra? É uma mancha, não tem cor, passa 
despercebida, anda pelo espaço, persegue-nos ou segue à 
nossa frente. 
Da imagem fixa à imagem em movimento será o caminho a 
percorrer nestas oficinas da sombra. As sombras projetadas 
pelo nosso corpo vão ser o motivo do trabalho. 

Formadoras:  Alcina Carneiro e Tatiana dos Santos
6-14 anos > 2 a 6 Julho > 14:00 -17:00
6-14 anos > 3 a 7 Setembro > 14:00 -17:00

Dar forma a personagens de sonhos:         
escultura

Vamos criar personagens, animais ou monstros e dar-lhes 
forma a partir da modelação em barro. Em seguida iremos 
utilizar a técnica de passagem a gesso e dar uma nova 
vida a estas fantásticas invenções.

Formadoras: Joana Mateus e Inês Azevedo
6-14 anos > 18 a 22 Junho > 09:30 -12:30
6-14 anos > 16 a 20 Julho > 09:30 -12:30


