
 

 

Enquadramento geral do Tema do Programa: 

Bauhaus (casa da construção)  
Haus “casa” , Bauen “para construir” 

 

Nesta IV Edição do Férias com Arte, do Instituto das Artes e da Imagem, não poderia passar ao lado da comemoração dos 

100 anos da Bauhaus. A escola mais importante de arquitetura, design e arte no século XX foi, assim o foco que nos orientou na 

delimitação do programa e que ajuda a compreender a interação entre as diferentes oficinas. 

Apresentamos um programa que permite a combinação de uma variedade de artes  como o artesanato, design e multimédia. 

Apresentamos um programa que potencia, simultaneamente, a criação individual e coletiva. Apresentamos um programa que 

trabalha o corpo e a mente, o movimento e a criatividade. 

Assim, procuramos seguir os princípios do movimento da BAUHAUS criando oficinas multidisciplinares que recorrem às artes 

plásticas, visuais e audiovisuais para explorar diferentes materiais, trabalhar volumes e geometrização das formas, 

compreender a importância para além do belo, da forma e função, estimular, promover a relação com o espaço e com os 

objetos que nos rodeiam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cronograma Férias com Arte – Edição VI Férias da Pascoa 2019 

 

Grupo Etário – 06 aos 13 anos 

Dias 

Períodos/ações 

08 de abril 09 de abril 10 de abril 11 de abril 12 de abril 

M
a
n
h
ã
 O ABC da Bauhaus 

Pintura em grande escala: exploração 

de cores e materiais 

 

Construção de Máscaras 

 

 

 

Oficina de Vídeo 

 

Oficina de Expressão Corporal: as 

experimentações estéticas da 

Bauhaus e  

Oficina de Fotografia1  

 

Oficina de Cerâmica  

 

D
e
s
c
ri
ç
ã
o
  

Nesta primeira oficina pretende-se 

promover a apresentação do tema do 

Programa Férias com Arte focado a 

comemoração dos 100 anos da 

Bauhaus. 

Os participantes desenvolverão uma 

tarefa colaborativa, fazendo uma 

pintura em grande escala em que o 

centro da ação será o desenho, a 

experimentação das cores e dos 

materiais. 

Nesta oficina e tendo por base os 

figurinos e as máscaras fantásticas 

do Teatro da Bauhaus, procuraremos 

criar máscaras a partir de técnicas 

plásticas. Uma exploração individual.  

Nesta oficina procurar-se-á 

experimentar as práticas do 

cinema de animação, tendo por 

base construções de 

personagens dos teatros da 

Bauhaus, em plasticina. 

Nesta oficina pretende-se explorar 

relação da criança com o corpo e 

com o espaço que a cerca. Será 

uma exploração tendo por base o 

conceito das danças e teatro da 

Bauhaus.  

Nesta manhã os participantes irão 

ainda explorar a Fotografia Digital, 

neste caso trabalhar-se-á tendo por 

base o conceito da fotografia de 

produto socorrendo-se das máscaras 

criadas no dia 09/04 e do teatro de 

marionetas construído no dia 19/04 

construção de um portefólio 

individual digital  

Nesta oficina tendo por base 

os ateliers de cerâmica da 

Bauhaus e os artistas que 

marcaram este movimento os 

participantes serão orientados 

a pintar uma peça. 

 

 Os últimos 

minutos da 

manhã 

Ioga 

 

Filosofia para Crianças: 

As coisas belas e feias. Há muitas 

formas de ser belo 

Visualização de um excerto do 

Teatro da Bauhaus 

Ioga 

 

Leitura comentada 

 

 

T
a
rd

e
 

Oficina o ABC da Bauhaus: exploração 

das formas: o que posso fazer com o 

círculo, quadro e triângulo 

Oficina Digital 

 

Construção de figuras: as 

marionetas da Bauhaus 

 

Oficina de tecelagem 

 

A Arquitetura e o Design da 

Bauhaus 

D
e
s
c
ri
ç
ã
o
 

Nesta segunda oficina pretende-se dar 

continuidade à exploração, deste vez, 

das formas geométricas. 

Os participantes desenvolverão uma 

tarefa individual, fazendo composições, 

alusivas aos brinquedos da Bauhaus e, 

explorar-se-á a multiplicidade de 

construções que de pode fazer com um 

círculo, triângulo e quadrado.   

Nesta oficina pretende-se aliar 

ferramentas interativas e digitais 

com a produção de um cenário a 

integrar na oficina “construção de 

marionetas”. Assim os participantes 

criam ao mesmo tempo que 

experimentam ferramentas como 

Photoshop, entre outras. 

Nesta oficina pretende-se 

desenvolver um trabalho 

individual em que cada 

participante construirá um 

fantocheiro, bem como as suas 

marionetas podendo desta 

forma recriar as formas e 

materiais dos impressionantes 

bonecos da Bauhaus. 

Nesta oficina trabalhar-se-á a 

exploração dos têxteis e o trabalho 

em tear. Os participantes farão 

trabalho individual e coletivo de 

construção de tecelagem, sempre 

tomando contato com a essência 

dos ateliers de tecelagem da 

Bauhaus. 

Nesta oficina pretende-se 

desenvolver um trabalho 

coletivo e final socorrendo-nos 

do conceito da arquitetura 

modular de Courbusier e dos 

diferentes ateliers artísticos da 

Bauhaus. O resultado final 

será uma instalação artística e 

uma representação do 

trabalho desenvolvido ao 

longo da semana… para 

partilhar ao final do dia com 

os pais e familiares.   

Os últimos 

minutos da 

tarde  

Torneio de lúdico desportivo e 

recreativo 

 

Atividades lúdicas livres 

 

Torneio de lúdico desportivo e 

recreativo 

 

Atividades lúdicas livres 

 

Música para refletir sobre a 

semana…  

Apresentação do trabalho da 

semana 

                                                           
1
 Esta oficina será prolongada para o período da tarde, já que para a parte da construção do portefólio será necessário um acompanhamento mais individualizado.  



 

 

 


