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O Serviço Educativo assume o relevante papel de transformar o espaço físico 

num espaço vivo e aberto à participação do público! Através de uma 

programação diversificada de atividades composta por visitas orientadas, 

oficinas pedagógicas e percursos temáticos em formato de atelier, o Serviço 

Educativo pretende estimular a interação com os diversos públicos e com o 

acervo artístico, cultural e histórico da Fundação Manuel Cargaleiro. 

 

É objetivo do Serviço Educativo despertar e aliciar no público o gosto pela 

Arte, garantindo um espaço de conceção e partilha de ideias dando a 

conhecer a obra do artista Manuel Cargaleiro e de outras obras de referência 

incorporadas na Coleção da Fundação Manuel Cargaleiro! 

 

Este programa contempla um conjunto de atividades complementares para os 

diferentes níveis de ensino, que poderão ser solicitadas e articuladas ao longo 

do ano letivo! Nestas páginas encontrará várias sugestões para famílias, 

amigos e grupos. Poderá também entrar em contacto com o Serviço Educativo 

e propor a realização de uma atividade específica para si e/ou para o seu 

grupo! 

 

Queremos cativar curiosos, criadores e artistas sustentados na dinâmica 

CONHECER, SENTIR, EXPERIMENTAR E CRIAR! 
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O Serviço Educativo pretende criar ligações com as várias instituições de 

ensino de Castelo Branco, entre outras que manifestem interesse, de modo a 

promover uma interação recíproca e uma relação contínua com a Fundação 

Manuel Cargaleiro, o Museu Cargaleiro, a Arte e o Território!  

 

Numa ligação de proximidade o PROJETO PEDAGÓGICO pretende promover 

anualmente a cooperação entre escola e fundação/museu, através de 

conteúdos programáticos que interliguem o currículo escolar com o contexto 

educativo informal, utilizando a linguagem universal da Arte nos diversos 

contextos escolares.  

 

Sob a temática “Retalhos de Arte” pretende-se que, no ano letivo de 2016-

2017, os alunos se inspirem na obra de Ermelinda Cargaleiro - mãe de Manuel 

Cargaleiro e tida como a primeira influência na sua formação artística,  “Sem 

título (Colcha), 1957” realizada com a técnica de “patchwork” (manta de 

retalhos)! Partindo desta obra, que se encontra em exposição no museu 

pretende-se que os alunos elaborem padrões geométricos, que relacionem a 

Geometria com a Arte, numa construção criativa que se interligará com a obra 

do mestre Manuel Cargaleiro! 
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O Serviço Educativo propõe a realização de diversas atividades para os vários 

níveis de ensino, do pré-escolar ao secundário, numa interligação com os 

conteúdos programáticos e numa perspetiva de relação entre escola e museu, 

com o objetivo de motivar e estimular a aprendizagem. 
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“Cores em Movimento” 

As cores estão ligadas às emoções e 

relacionam-se com o mundo que nos 

rodeia.  As formas geométricas também 

ajudam a criar as imagens que mais nos 

fazem felizes! A partir da descoberta de 

elementos que inspiram Cargaleiro, 

vamos partir para a realização de uma 

pintura a guache com formas 

geométricas em folha de papel manteiga! 

Duração: 2h00  

Lotação: 25 participantes [máximo]  

Tipo de atividade: visita + atelier 

“Retalhos de Cor” 

 

Que formas geométricas conheces? 

O que podes fazer com elas? 

Ao observares a obra do Mestre Cargaleiro 

consegues perceber que ele se inspirou no 

trabalho das colchas de patchwork feitas pela 

sua mãe? 

 

É um trabalho simples, mas repleto de cor e 

geometrismo. Nesta atividade convidamos-te a 

explorar as formas geométricas em tecidos de 

vários padrões e cores! 

 

Duração: 2h00  

Lotação: 25 participantes [máximo]  

Tipo de atividade: visita + atelier 
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“Quem não (ar)risca não é 

artista!” 

Que pormenores sobressaem numa 

obra? Nesta visita, o desenho surge 

como um fio condutor que ajuda a ver 

melhor. A partir de um percurso 

vamos transportar o nosso olhar 

atento para um esboço que nos 

permitirá ver a construção de uma 

obra-prima! Desenhar exercita a 

mente e promove a consciência do ato 

de ver, desenvolve as sensibilidades e 

os afetos e convoca o nosso próprio 

corpo para o ato de fazer. Uma visita 

útil e interessante, mesmo para 

aqueles que acham que não sabem 

desenhar.  

Duração: 2h00  

Lotação: 25 participantes [máximo]  

Tipo de atividade: visita + atelier 

“Formas em Cartão” 

 

O cartão prensado, a cortiça, 

a madeira são alguns dos 

suportes utilizados nas obras 

de Manuel Cargaleiro. Através 

das formas e cores 

inspiradoras do artista vamos 

também realizar uma obra 

com a utilização de materiais 

reciclados, com uso da 

sobreposição de elementos e 

pintura com formas e cores 

únicas! 

 

Duração: 2h00  

Lotação: 25 participantes 

[máximo]  

Tipo de atividade: visita + 

atelier 

 

“O Museu é um mundo 

cheio de cores!” 

 

Através das obras em 

exposição vais ficar a 

conhecer as cores primárias 

e as cores secundárias. 

Através de uma pequena 

experiência vamos observar 

que as cores secundárias 

resultam da mistura com 

outras cores!  

Nesta atividade vamos 

partir à descoberta da 

cromatografia como 

verdadeiros cientistas! 

Aceitas o desafio? 

 

Duração: 2h00  

Lotação: 25 participantes 

[máximo]  

Tipo de atividade: visita + 

atelier 
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“Arte com Matemática” 

Achas que é possível a matemática estar 

representada na Arte? E na obra do 

Mestre Cargaleiro consegues encontrá-

la? 

Sabias que um pintor e um matemático 

têm em comum a criação de padrões? 

Um pintor faz padrões com cores e 

formas e o matemático com ideias. 

Queres experimentar criar o teu módulo 

e padrão? 

Duração: 2h00  

Lotação: 25 participantes [máximo]  

Tipo de atividade: visita + atelier 

“Pintar Cerâmica” 

 

A cerâmica transmite-nos uma linguagem que se 

rende às potencialidades da natureza, onde o 

homem recorre às diversas pastas cerâmicas, 

vidrados e técnicas de modelar. O ceramista 

imprime nas suas obras um conceito de 

expressão único e pessoal que é finalizado pela 

surpreendente ação do fogo, no que respeita à 

cozedura das peças. 

Durante esta visita são muitas as obras de 

cerâmica que poderás observar e contemplar. 

Para além das obras do Mestre Cargaleiro, 

muitas outras da sua coleção estão em 

destaque nesta exposição. 

No final da visita segue-se a experiência de 

pintura em azulejo! 

 

Duração: 2h00  

Lotação: 25 participantes [máximo]  

Tipo de atividade: visita + atelier 
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“Ser Artista” 

Manuel Cargaleiro é um artista muito 

versátil nos materiais e nas técnicas que 

utiliza. Ao longo da exposição o tema da 

reciclagem está presente em pelo menos 

três das suas obras. Nesta atividade 

propomos-te o desafio de desenhar e 

pintar sobre cartão prensado, inspirado 

na coleção! 

Duração: 2h00  

Lotação: 25 participantes [máximo]  

Tipo de atividade: visita + atelier 

“Pintar ao som da Música” 

 

A música serviu de inspiração para os artistas 

abstratos, isto porque os compositores musicais 

conseguiam transportar os seus ouvintes para 

outros mundos sem necessitarem de uma 

representação visual do real.  

Há uma relação muito próxima da Imagem e do 

Som, podendo considerar que o pintor procurou 

atribuir à pintura e à cor a plasticidade que 

encontrava na música e no som. 

Já te imaginaste a pintar ao som da música? 

Queres experimentar as sensações, os ritmos e 

os compassos que levam à realização de uma 

pintura? 

 

Duração: 2h00  

Lotação: 25 participantes [máximo]  

Tipo de atividade: visita + atelier 
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“Vida e Obra de Manuel Cargaleiro” 

Vamos explorar através dos 

conhecimentos adquiridos em História da 

Arte a Vida e Obra de Manuel Cargaleiro. 

Através de um registo cronológico vamos 

compreender e registar a relação entre 

algumas das obras do Mestre em 

exposição e as suas vivências! 

Duração: 2h00  

Lotação: 25 participantes [máximo]  

Tipo de atividade: visita + atelier 

“Viagens pela Arte do Museu” 

 

Desde núcleos históricos do século XIX até à 

atualidade vamos dar vida às aulas e ao 

conhecimento da Arte através dos diversos 

espaços expositivos do museu! 

No final nada como fazer um enquadramento de 

um estilo artístico e adotá-lo na corporização de 

uma pintura em azulejo! 

 

Duração: 2h00  

Lotação: 25 participantes [máximo]  

Tipo de atividade: visita + atelier 
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“Diálogos pela Arte” 

Numa articulação muito próxima entre o docente e o 

Serviço Educativo vamos realçar algumas das obras 

em exposição e remeter para os conteúdos 

curriculares numa discussão que se pretende 

construtiva e repleta de troca de conhecimentos! 

Após visita ao museu realizar-se-á uma sessão de 

diálogo temático no espaço da Biblioteca a que se 

seguirá um atelier criativo e reflexivo da experiência! 

Duração: 2h00  

Lotação: 25 participantes [máximo]  

Tipo de atividade: visita + sessão + atelier 



aulas com cargaleiro 

 

ACADEMIA SÉNIOR 

 

17 

“Viagens através da Arte” 

Vamos viajar através dos mundos da História da 

Arte, e da Vida e Obra de Manuel Cargaleiro! 

Através de registos cronológicos vamos 

compreender e registar a relação entre algumas 

das obras do Mestre em exposição e as suas 

vivências! 

Duração: 2h00  

Lotação: 25 participantes [máximo]  

Tipo de atividade: visita + sessão + atelier 
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O Serviço Educativo propõe a realização de atividades 

criativas nas férias escolares, com diversas temáticas 

repletas de expressividade, dirigidas a “pequenos artistas” 

dos 6 aos 10 anos de idade! 



férias no cargaleiro 
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“Natal com Arte” 

Neste NATAL, queremos que cozinhes muitas ideias onde não 

pode faltar o ingrediente principal - ARTE, recheada de 

criatividade para adoçar esta época festiva! 

A partir dos presépios tradicionais, as crianças são 

convidadas a construir os seus cenários de Natal, com 

materiais naturais, tecidos e outros suportes que permitirão 

“dar asas à imaginação”! 

  

 Dias: 20 a 23 de dezembro (14h00-18h00)          

 Destinatários: crianças dos 6 aos 10 anos  

 Lotação: 24 participantes [máximo] 
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“Arte em Folia!” 

É Carnaval e certamente ninguém levará a mal às brincadeiras 

trazidas por este tempo de folia! 

Vamos entrar na festa usando pasta de papel para criar a 

melhor máscara e acessórios para usar no carnaval! 

  

 Dias: 28 de fevereiro e 1 de março (14h00-18h00)          

 Destinatários: crianças dos 6 aos 10 anos  

 Lotação: 10 participantes [máximo] 
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“Páscoa colorida!” 

Primavera, frutos e flores a chegar, legumes a despontar! 

Juntos vamos explorar e descobrir  as surpresas  que o 

coelhinho da Páscoa nos deixou escondidas no Museu. Vão ser 

duas semanas repletas de cor, misturadas com o saber e 

sabores em cada atividade da Primavera e da Páscoa! 

  

 Dias: [1.ª semana] 5 a 7 de abril (14h00-18h00) 

          [2.ª semana] 11 a 13 de abril (14h00-18h00) 

 Destinatários: crianças dos 6 aos 10 anos  

 Lotação: 24 participantes [máximo] 
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“Verão pela Mão!” 

Nestas férias vamos festejar o verão com a ciência e com a 

arte! Através da coleção vais descobrir as cores que marcam 

esta estação.  

Durante as férias as crianças são convidadas a explorar os 

vários espaços do museu através do seu envolvimento em 

atividades que valorizam a curiosidade, a criatividade e a 

partilha da vivência em grupo. Entra neste verão com a arte 

na palma da tua mão! 

  

 Dias: [1.ª semana] 27 a 30 de junho (14h00-18h00) 

          [2.ª semana] 4 a 7 de julho (14h00-18h00) 

 Destinatários: crianças dos 6 aos 10 anos  

 Lotação: 24 participantes [máximo] 
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O Serviço Educativo propõe atividades para famílias e/ou amigos que 

pretendem realizar um momento extraordinário num grupo muito especial! 

  

Considerando o envolvimento do público de uma forma interativa, através da 

visita orientada, as famílias vão poder complementar a visita com um atelier, 

de modo a conjugar a componente teórica com momentos de experimentação. 

 

Venha viver em família uma experiência diferente no Museu Cargaleiro com os 

seus filhos, família e amigos! 

 

O Serviço Educativo promove atividades e visitas de acordo com os objetivos 

do grupo! 
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Há dias que valem a pena ser celebrados, e o Serviço Educativo pretende 

transformar os dias especiais em dias únicos e divertidos misturados com o 

ingrediente principal - Arte! 

 

 16 de março – “Aniversário de Manuel Cargaleiro” 

 

 18 de abril – “Dia dos Monumentos e Sítios” 

 

 18 de maio – “Dia Internacional dos Museus” 

 

 09 de setembro – “Aniversário do Museu Cargaleiro” 
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  2016 2017 

SET  OUT  NOV  DEZ  JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  

PROJETO PEDAGÓGICO 2016-2017  
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FAMÍLIA E AMIGOS COM CARGALEIRO  

DIAS ESPECIAIS NO CARGALEIRO  
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Todas as atividades do SERVIÇO 

EDUCATIVO estão sujeitas a marcação 

prévia e obrigatória. 

A ficha de pré-marcação está disponível 

na página eletrónica da FUNDAÇÃO 

MANUEL CARGALEIRO em 

www.fundacaomanuelcargaleiro.pt  

Deverá ser preenchida e remetida 

eletronicamente. A marcação da 

atividade só será considerada válida 

depois de ser confirmada por mensagem 

de correio eletrónico pelo SERVIÇO 

EDUCATIVO. 

As marcações devem ser solicitadas, no 

mínimo, com 10 dias úteis de 

antecedência e serão aceites por ordem 

de chegada. 

No caso de desistência da atividade, esta 

deverá ser comunicada, no mínimo, com 

48 horas de antecedência. 

*INFORMAÇÕES GERAIS 

A realização das atividades implica a 

inscrição de um número mínimo de 

participantes. 

Para facilitar a receção e organização da 

atividade, o responsável do grupo deverá 

indicar previamente da chegada do grupo 

e proceder à sua divisão, caso 

necessário. 

Por motivos alheios ou imprevistos as 

atividades poderão estar sujeitas a 

alterações. 

  

*TARIFÁRIO 

O valor das atividades está sujeito a 

tarifário próprio por participante ou 

grupo, sendo necessário contacto prévio 

com o Serviço Educativo! 





  

 

 

Rua dos Cavaleiros, 23 

6000-189 Castelo Branco 

(351) 272 337 394 

 

museucargaleiro.cb@mail.telepac.pt 

www.facebook.com/fundacaomanuelcargaleiro/ 

www.fundacaomanuelcargaleiro.pt 


