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Oficina de Barro e Azulejo 

Formador 

Ninoska Trillo, formadora da entidade parceira Canteiro D’Imagens, que tem como finalidade 

aproximar o azulejo e o barro  de forma didática e  pedagógica 

(http://canteirodimagens.wix.com/canteiro-d-imagens). 

 

Duração 

2h por sessão 

 

Preço 

6,5€ por sessão 

 

Destinatários 

Crianças, adultos, sénior, público em geral. Idade mínima 6 anos. 

 

Objetivos 

- Criação de peças através de diversas técnicas 

- Incentivar às artes e ofícios tradicionais; 

- Promover o interesse pela história e património; 

- Despertar o interesse pela cultura através do barrro. 

 

Metodologia 

O projeto desenvolve-se ao longo de 3 oficinas (uma por mês) com uma duração de 2h por cada 

oficina. No início haverá uma apresentação breve da técnica e pensar o que vamos criar. 

Os participantes começam a criar a peça com a técnica explicada com o barro e pintarão com 

engobes. 

Durante a sessão vamos transmitindo informação de forma simples e clara. 

Ato seguido, vem a secagem das peças e a posterior cozedura no Atelier do Canteiro D’Imagens. 

http://canteirodimagens.wix.com/canteiro-d-imagens
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Principais conteúdos teóricos 

 Pintura da técnica da corda seca em azulejo - pintar animais do campo; 

 Baile de máscaras: criação de máscara de barro; 

 Primavera: criar borboletas, pássaros e flores em barro; 

 Graus da cozedura 

 Material e como utilizar: engobes, argilas, tekes; 

 Clarificação de novas palavras e conceitos. 

 

Exercícios práticos 

 Pintura 

 Criação das peças de barro 

 

Número mínimo de participantes 

5 pessoas  

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

cada caso.  

 

Número máximo de participantes 

15 pessoas  

 

Informação adicional 

Entrega de certificado de participação. 

No mesmo dia em que se faz a peça de barro é pintada. 

As peças depois de cozidas são entregues nas instalações do Espaço Crescer para posterior 

entrega a cada participante.  


