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Workshop de Bijutaria em Arame 

“Árvore da Vida – pendente para colar” 

 

Formador 

Sandra Ferreira, licenciada como Professora do Ensino Básico – variante de Educação Visual e 

Tecnológica, lecionou na sua área de 2002 a 2011 como professora de 2º e 3º ciclos. Com 

experiência em formação desde 2006, criou e dinamiza o projeto de artesanato Gartesanatos - 

http://gartesanatos.blogspot.pt/. 

 

Duração 

2 horas 

 

Preço 

15 € 

 

Destinatários 

População em geral 

 

Enquadramento 

Este workshop procura dar a conhecer as principais técnicas de elaboração de trabalho em arame 

e modelagem, permitindo o desenvolvimento técnico do formando através da criação de peças 

distintas, com vários níveis de complexidade. 

Será dada a liberdade ao formando de explorar a sua criatividade e imaginação de acordo com a 

http://gartesanatos.blogspot.pt/
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técnica a trabalhar. 

Ficará também a conhecer a origem e significado da “Árvore da Vida”. 

 

Objetivos 

- Conhecer diferentes técnicas e utensílios de bijuteria em arame; 

- Aprender a criar as próprias peças de bijuteria em arame. 

 

Metodologia 

Explicação e demonstração/exemplificação pela formadora e execução pelos formandos. 

 

Principais conteúdos teóricos 

 Materiais, ferramentas e técnicas utilizados em bijuteria em arame. 

 Simbologia da “Árvore da vida” 

 

Exercícios práticos 

 Medir, cortar, dobrar, enrolar, torcer o arame 

 Executar e unir peças 

 Enriquecer a peça com diferentes materiais (missangas, fitas…) 

 

Número mínimo de participantes 

5 Pessoas 

Em locais a combinar com outras entidades, o número mínimo de participantes varia consoante 

cada caso.  

  

 



CENTRO EDUCATIVO E DE FORMAÇÃO 
 

968839140 – espacocrescer2012@gmail.com 
Rua da Murteira N.º 905, 3885-102 Arada 

https://espacocrescer2012.wordpress.com/ 

 

Número máximo de participantes 

10 pessoas  

 

Informação adicional 

Com direito a certificado de participação. 

Levará consigo o pendente já pronto. 

Material necessário (para uma turma a disponibilizar pelo Espaço Crescer, mas poderá trazer 

algum material que tenha em casa para aproveitar): 

- 3 mt de arame de 0,8 mm de espessura 

- 25 cm de arame de 2 mm de espessura (ou anel de metal com 6cm de diâmetro) 

- Fio ou corrente para colar (facultativo) 

- 20 ou + missangas de cor (tamanho aproximado de grãos de milho)  

- alicates (de corte, de pontas achatadas, de pontas redondas) 


