
VERÃONA
ÁRVORE 2022
OFICINAS ARTÍSTICAS
PARA CRIANÇAS E JOVENS
JULHO 2022
HORÁRIO DAS OFICINAS:
Das 10h00 às 12h30 e/ou das 15h00 às 17h30.
Horário de Acolhimento das crianças (se necessário):
a partir das 9h30 (manhãs); a partir das 14h30 (tardes).

MEU QUINTAL
É MAIOR DO QUE O MUNDO
4 A 8 JULHO | 10H00 ÀS 12H30

FOLHAS (D)E FORMAS ABSTRATAS!
4 A 8  JULHO | 15H00 ÀS 17H30

PLANTA-PAISAGEM-FORMAS(S)
11 A 15 JULHO | 15H00 ÀS 17H30

FOTOGRAFIA MOBILE
18 A 22 JULHO | 15H00 ÀS 17H30

EMPRESTAS-ME O TEU MAR?
25 A 29 JULHO | 10H00 ÀS 12H30

TEATRO DE SOMBRA E FLORES
25 A 29 JULHO | 15H00 ÀS 17H30 



MEU QUINTAL
É MAIOR DO QUE O MUNDO
4 A 8 JULHO | 10H00 ÀS 12H30 

Tal como Manuel de Barros (poeta brasileiro) 
referia, vamos transformar o nosso “quintal” 
num lugar maior do que o mundo! Como?
Brincando, inventando, construindo, 
imaginando!
Vamos ser inventores e criadores de novos 
lugares, novos mundos, novas máquinas, 
abrindo as portas para o mundo da imaginação.
A imaginação guiar-nos-á!
Vamos conhecer vários artistas e escritores 
de distintos lugares que usaram a imaginação 
como fonte de criação. Nesta oficina iremos 
criar máquinas de objetos inúteis, máquinas do 
tempo e todos os objetos que a tua imaginação 
te inspirar. Iremos, também, fazer viagens a 
outros lugares reais ou inventados, jogando 
com o desenho, a construção, o movimento,
o teatro!
Vem! Vai ser muito divertido!

Professora: Helena Mancelos.
Público-alvo: dos 6 aos 12 anos.

FOLHAS (D)E FORMAS ABSTRATAS!
4 A 8  JULHO | 15H00 ÀS 17H30 

Como surgem as formas abstratas?
Nesta oficina-laboratório de criação, usando 
a colagem, folhas de vários tipos, formas e 
desenho(s), proponho a (re)criação de formas 
orgânicas e composições abstratas, partindo da 
observação de alguns elementos da Natureza!
Durante as três horas de oficina-laboratório 



vamos “conversar” de forma prática, sobre arte 
abstrata! 
Vou mostrar imagens e composições de 
alguns artistas abstratos que mais marcaram 
a história da arte e também inspiraram o meu 
trabalho plástico, assim como irei partilhar o 
meu trabalho de pintura, colagem e Ilustração 
e respetivo processo de criação de formas e 
composições abstratas usando a colagem.

No final será realizada uma pequena mostra 
coletiva para partilharmos com a família e 
amigos o resultado deste nosso processo 
criativo!

Professora: Manuela São Simão.
Público-alvo: dos 6 aos 12 anos.

PLANTA-PAISAGEM-FORMAS(S)
11 A 15 JULHO | 15H00 ÀS 17H30 

Oficina-laboratório de criação e expressão 
utilizando a pintura sobre papel. Vamos criar 
pinturas abstratas em pequeno formato, a 
partir de composições com formas orgânicas 
e desenho linear, explorando o contraste de 
cores. Partiremos de exemplos de técnicas e do 
processo de trabalho que eu própria utilizo em 
algumas das minhas pinturas.
A oficina será um laboratório plástico no qual 
cada participante “jovem artista”, dará forma 
à sua paisagem-mapa emocional, através da 
pintura!
No final será realizada uma pequena exposição 
coletiva para partilharmos com a família e 
amigos o resultado do nosso laboratório!

Professora: Manuela São Simão.
Público-alvo: dos 6 aos 12 anos.



FOTOGRAFIA MOBILE
18 A 22 JULHO | 15H00 ÀS 17H30

Neste workshop iremos abordar as bases 
técnicas da fotografia, alguns conceitos de 
composição e expressão pela imagem e a 
fotografia de autor.
Poderás fotografar utilizando o teu smartphone 
e utilizaremos apps de captação de imagens 
e edição, consideradas especialmente 
interessantes por muitos/as jovens que as 
conhecem.

Professor: Jorge Pedra.
Público-alvo: dos 13 aos 18 anos.

EMPRESTAS-ME O TEU MAR?
25 A 29 JULHO | 10H00 ÀS 12H30

O desafio lançado nesta oficina-laboratório 
de criação é o de, recorrendo à colagem e 
desenho, ilustrar o nosso mar de emoções, 
dando-lhe uma forma biomórfica, quase 
abstrata e absurda! Isso será possível? O que é 
uma ilustração? O que são formas biomórficas? 
E formas abstratas? 
Para criar o nosso SER-MAR vamos refletir 
sobre o nosso SENTIMENTO sobre o meio 
ambiente, a Terra, o Oceano, a Sustentabilidade 
e a nossa relação com isso TUDO. Porque as 
nossas emoções estão relacionadas com o 
nosso meio ambiente e a sua sustentabilidade.
Esta oficina foi inspirada numa ilustração que 
criei em 2018 sobre a Sustentabilidade e o meio 
ambiente e foi pensada especialmente para os 
espaços da Cooperativa Árvore. 



No final será realizada uma pequena exposição 
coletiva para partilharmos com a família e 
amigos o resultado do nosso laboratório!

Professora: Manuela São Simão.
Público-alvo: dos 12 aos 16 anos.

TEATRO DE SOMBRA E FLORES
25 A 29 JULHO | 15H00 ÀS 17H30 

Vem comigo explorar o mundo maravilhoso de 
Lourdes de Castro!
Descobrir a maravilhosa potencialidade das 
sombras, do mundo de sombras da artista. 
Vamos bordar sombras em tecido, criar 
um teatro de sombras com distintas luzes 
coloridas, transformar os objetos do quotidiano 
noutras formas e cores e fazer uma pequena 
apresentação de teatro de sombras final!
Vamos também aprender a comunicar e 
estar na companhia da natureza, nunca 
permanecendo sozinhos, porque como a 
própria artista refere “nunca me sinto sozinha… 
as árvores do meu jardim fazem-me muita 
companhia”. Exploraremos o mundo de 
diversas flores, plantas de distintas espécies 
e faremos um pequenino livro de herbário, 
aprendendo a sentir, a estar e comunicar com 
as árvores, as flores, folhas e raízes! 

Professora: Helena Mancelos.
Público-alvo: dos 6 aos 12 anos



INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES
Oficinas de 4 a 8 de julho:
inscrições até 29 junho de 2022.
Oficinas de 11 a 15 de julho: 
nscrições até 7 de Julho de 2022.
Oficinas de 18 a 22 de julho:
inscrições até 13 de Julho de 2022.
Oficinas de 25 a 29 de julho:
inscrições até 20 de Julho de 2022.
 
Inscrições por email ou presenciais.
Presencialmente, na
Árvore – Cooperativa de Actividades Artísticas C. R. L.
Rua Azevedo de Albuquerque, 1 - 4050-076 Porto 
Por email: dep.cursos@arvorecoop.pt
Pagamento presencial ou por transferência bancária para 
IBAN: PT50 0010 0000 1322 9250 0012 0
Árvore – Cooperativa de Actividades Artísticas C. R. L.

PREÇOS 
55€ por participante/oficina.
Desconto de 10% nas seguintes situações:
- para inscrições feitas até dia 15 de junho de 2022;
- sócios/as da Cooperativa Árvore (com quotas 
atualizadas);
- na inscrição de mais do que um educando/familiar na(s) 
oficina(s) ou inscrição de um(a) participante em pelo 
menos duas oficinas. 
Os descontos não são cumulativos.

Horário das oficinas:
das 10h00 às 12h30; das 15h00 às 17h30
Horário de Acolhimento das crianças (se necessário):
a partir das 9h30 (manhãs); a partir das 14h30 (tardes).
Aconselha-se o uso de uma bata ou roupas que se 
possam sujar. 
A realização das oficinas está sujeita a um número 
mínimo de inscrições.
O pagamento é feito no ato da inscrição. 
Em caso de desistência após a data limite da inscrição, 
não haverá lugar a reembolso.

. 
ÁRVORE – COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, C.R.L.
Rua Azevedo de Albuquerque, 1 / 4050-076 PORTO - PORTUGAL
Tel.: + 351 222 076 010
www.arvorecoop.pt
facebook.com/arvorecooperativa/
instagram.com/arvorecooperativa/

Horário de funcionamento / Loja e espaços expositivos
Segunda: 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00
Terça a Sexta: 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h30
Sábados: 14h00 às 19h00 / Encerra aos domingos e feriados


