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Inscrições: 
Auditório Municipal Augusto Cabrita 
Horário de Funcionamento (abertura ao público)
Bilheteira
3ª a 6ª - 9h00 às 13h00; 14h00 às 19h00 e das 20h00 às 22h00.
Sáb, Dom e Feriados- 14h00 às 19h00 e das 20h00 às 22h00

Contactos:
Divisão de Cultura e Património Histórico e Museológico
AMAC – Auditório Municipal Augusto Cabrita
Parque da Cidade – Av. Escola de Fuzileiros Navais
2830-150 Barreiro
Tel. 21 214 7400 / 21 214 7410
Fax. 21 214 7401
E-mail's: bilheteira@cm-barreiro.pt ou cultura@cm-barreiro.pt

Cooperativa Cultural Popular Barreirense
Rua Miguel Bombarda, 64-C 1º
2830-355 Barreiro
Tel. 21 207 6244
E-mail: coopculturalbarr@clix.pt

Edifício Américo Marinho
Parque da Cidade – Av. Escola de Fuzileiros Navais
2830 Barreiro
Tel. 21 217 8900

Museu da Indústria da Quimiparque
Parque Empresarial do Barreiro             
Morada: Largo Alexandre Herculano
2831 - 904 Barreiro
Tel. 21 206 7600



A Divisão de Cultura e Património Histórico e Museológico, 
da Câmara Municipal do Barreiro, promove nos meses de 
Julho e Agosto, vários ateliers de Verão para crianças com 
idades entre os 5 e os 12 anos, que podem ser uma alter-
nativa à ocupação dos Tempos Livres dos mais novos.
Vão realizar-se actividades tão diversas como Jogos de 
Expressões, Ateliers de Artes Plásticas, Culinária, Dança, 
Viagem no Varino e Visitas ao Auditório Municipal Augusto 
Cabrita e ao Museu Industrial da Quimiparque. 

Locais/ equipamentos dos ateliers: 
Cooperativa Cultural Popular Barreirense, Museu da Indústria da 
Quimiparque, Auditório Municipal Augusto Cabrita e Edifício 
Américo Marinho, ambos no Parque da Cidade, e Varino Pesta-
rola.

Horário: 
Segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h30h às 12h00 ou das 
15h00 às 17h00.

Para inscrições e contactos ver o verso.

Atelier de Espantalhos

Atelier de Expressões, sessões  I e  II

Atelier de Massa Fimo

Atelier de Movimento, sessões I e II

Atelier Pinta a tua T-shirt

Descobre o Auditório!

Descobre o nosso Património

Era uma vez um Fantoche de Papel...

Não faltarão roupas velhas, farrapos, trapos, paus e ramos de árvores 
na confecção destes amigos. Traz vários materiais e no fim vamos 
colocá-los no Parque, para todos poderem ver as nossas obras de arte!
Objectivos: Dar larga à criatividade, na construção dos “homens” que 
afugentam pássaros e que seduzem crianças.
Destinatários: 6 aos 12 anos   
Max. Participantes: 12
Monitora: Mª José Lêdo

Consiste em jogos de expressão corporal nos quais, a música e as artes 
plásticas serão o mote para a descoberta do corpo, do espaço e do 
movimento.
Objectivos: Desenvolver a motricidade da criança; explorar as 
diversas formas expressivas do corpo; ter uma componente de aprendi-
zagem, através do jogo, que desenvolva as capacidades psico-motoras 
bem como a cooperação na formação individual e da personalidade de 
cada criança; estimular a criatividade, o espírito inventivo e o sentido 
musical; trabalhar a representação corporal, a dissociação corporal e o 
sentido rítmico; estimular e desenvolver a multidisciplinaridade entre a 
pintura e a expressão corporal.
Aconselhável: Roupa, sapatos confortáveis e àgua
Destinatários: 5 aos 10 anos   
Max. Participantes: 15
Monitora: Mª José Lêdo

É uma técnica fácil! É como uma brincadeira....uma junção de cores e 
rolinhos onde vamos dando forma a diferentes desenhos para 
colocarmos onde desejarmos. É assim a Cerâmica Plástica ou Massa 
FIMO.
Objectivos: Valorizar as actividades artesanais
Destinatários: 6 aos 12 anos  
 Max. Participantes: 12
Monitor: Emídio Alegria

Traz roupa e sapatos confortáveis e vem aprender a dançar Merengue, 
Salsa, Samba e muito mais…
Objectivos: Explorar o movimento criativo de cada criança. Abordar o 
conhecimento do esquema corporal e educação auditiva, a dinâmica 
corporal e as suas possibilidades motoras, e a estruturação das rela-
ções espaciais e temporais. Incentivar os mais pequenos ao gosto pela 
dança; estimular a capacidade de concentração, de cooperação e 
rítmica.
Aconselhável: Roupa, sapatos confortáveis e àgua
Destinatários: 5 aos 10 anos   
Max. Participantes: 15
Monitor: Emídio Alegria

Entre riscos e rabiscos cria a tua própria T-shirt. É a tua própria marca.
Objectivos: Personalizar uma T-shirt onde se podem obter desenhos, 
palavras ou nomes e onde interessa apenas, criar coisas simples e 
irregulares. Desenvolver a criatividade e o espírito crítico.
Destinatários: 6 aos 12 anos  
 Max. Participantes: 15
Monitora: Mª José Lêdo

A Boca de Cena não tem dentes, nem a Teia tem aranhas, a Cortina de 
Pano não tem janela…Vem descobrir isto tudo numa visita divertida ao 
Auditório Municipal Augusto Cabrita.
Objectivos: Com um percurso pré-definido pretende-se dar a conhecer 
todas as valências culturais e artísticas do Auditório, numa abordagem 
que apela à imaginação, aos sentidos e à descoberta interactiva dos 
vários espaços: a bilheteira, os camarins e bastidores, o palco, o fosso 
da orquestra, os espaços desconhecidos do público, os espectáculos 
programados, as exposições patentes, etc. Esta visita tem um carácter 
pedagógico e didáctico.
Destinatários: 6 aos 12 anos   
Max. Participantes: 15
Monitores: Luís Mota e Vítor Graça

Com esta visita, ficas a conhecer um pouco mais da nossa história local 
e a saber o que foi a antiga CUF.
Objectivos: Adquirir e/ou aprofundar conhecimentos sobre a impor-
tância da CUF para o desenvolvimento do Barreiro e do País, e quais as 
suas principais actividades e como se deve preservar a nossa memória 
e identidade.
Destinatários: 6 aos 12 anos  
 Max. Participantes: 15
Monitor: Carlos Duarte

Objectivos: Incentivar o desenvolvimento da criatividade e da sensi-
bilidade através do Fantoche. Visa desenvolver aptidões para o 
manuseamento de materiais diversos, em trabalhos artesanais que 
envolvem este atelier.

Destinatários: 6 aos 12 anos  
 Max. Participantes: 12
Monitora: Cláudia Geraldes

Torna-te um “chef” de cozinha habilidoso e aprende a fazer verdadeiras 
especialidades para o lanche. Descobre e experimenta alimentos 
saborosos que fazem crescer àgua na boca.
Objectivos: Incentivar a criatividade culinária das crianças; 
Desenvolver curiosidades sobre alguns alimentos e as suas origens.
Destinatários: 5 aos 10 anos  
 Max. Participantes: 12
Monitores: Emídio Alegria e Mª José Lêdo

De um baú vão surgir palavras e com elas vamos inventar histórias que 
nos vão fazer viajar! Desta forma existirá sempre espaço para imaginar!
Neste Atelier começa-se com “Era uma Vez…”
Objectivos: Sensibilizar para a leitura e para a importância do livro.
Através da palavra e da imagem podem surgir as mais fantásticas 
ilustrações. 
Pretende-se despertar a criatividade através do divertimento.
Destinatários: 6 aos 12 anos  
 Max. Participantes: 15
Monitora: Sofia Matos

Vem aprender como outros meninos, de outras culturas, jogam e 
brincam. Traz caricas, paus e muita imaginação...vai ser divertido!
Objectivos: Sensibilizar para as semelhanças e diferenças entre 
várias culturas. Dar a conhecer como outros meninos, de outros países, 
jogam e brincam com coisas tão simples.
Destinatários: 6 aos 12 anos   
Max. Participantes: 15
Monitor: Emídio Alegria

Aprende várias técnicas que existem para trabalhar com esferovite, 
coisas que tu nem consegues imaginar.
Objectivos: Adquirir e/ou aprofundar conhecimentos das potencia-
lidades do esferovite; Desenvolver e reaproveitar os recursos 
existentes nas escolas; Desenvolver as habilidades manuais, visando a 
expressão da criatividade e a harmonia das cores, formas e materiais.
Destinatários: 8 aos 12 anos   
Max. Participantes: 12
Monitor: Emídio Alegria

Vem navegar, à vela,  no Rio Tejo, numa embarcação tradicional - o 
Varino. Aprende as técnicas dos nós de marinheiro, entre outras 
surpresas...
Objectivos:  Um contacto privilegiado com o Rio Tejo e o conhecimento 
das técnicas de navegação tradicionais de uma embarcação à vela, são 
os objectivos desta viagem.
Destinatários: Dos 6 aos 12 anos
Horário/ itinerário: Partida às 9.30h do Barreiro - Estação da Soflusa, 
Pontão flutuante de madeira, com passagem pela Baía do Seixal e 
regresso ao Barreiro, pelas 12h00.
Equipamento: Roupa fresca e confortável; chapéu; mochila com àgua, 
lanche e protector solar (aplicado antes do passeio).
Observações: O Varino Pestarola possui todo o equipamento de 
segurança. A lotação do barco é de 23 pessoas, no entanto neste atelier 
só serão admitidas, no máximo,15 inscrições.
Os jovens serão acompanhados por 4 técnicos do Município do 
Barreiro.
Monitores: Jorge Alves, Nuno Tábuas, Alexandra Borracha, Mª José 
Lêdo e Emídio Alegria

Vamos agarrar em papel de cenário, tesouras, colas, tintas coloridas, 
areia da praia, imagens do Verão e dar vida a uma praia, onde não 
faltam o mar nem ondas…Mãos à obra!

Vamos agarrar em papel de cenário, tesouras, colas, imagens de 
animais (e não só) e tintas coloridas, e dar vida a uma quinta onde não 
falta o estábulo nem o galinheiro… Mãos à obra!
Com estes 2 ateliers as crianças aprendem, mexendo, experimen-
tando, descobrindo, entre o recorte, a colagem e a pintura. Ainda podem 
incluir o aproveitamento de vários materiais de desperdício ou até 
mesmo matérias naturais.
Objectivos: Estimular a concentração e criatividade infantil, num 
contacto com as artes plásticas, e o espírito de equipa na realização de 
um trabalho conjunto.
É através da expressão plástica que, com prazer, é desenvolvida a 
motricidade da criança.
Destinatários: 5 aos 10 anos   
Max. Participantes: 15
Monitora: Mª José Lêdo

Hum! Hum! Que delícia!, sessões I e  II

Ilustra a tua História!

Jogos e Brinquedos de Outras Culturas, sessões I e II

Oficina A Magia do Esferovite

Todos a Bordo do Varino Pestarola!

Vamos à Praia?!

Vem construir uma Quinta!
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02 (4ª.) | 15h00 | 

04 (6ª.) | 15h00 | Auditório Municipal Augusto Cabrita

07 (2ª.) | 15h00 | Edifício Américo Marinho

  

09 (4ª.) | 15h00 | Museu da Indústria da Quimiparque 

11 (6ª.) | 15h00 | Cooperativa Cultural Popular Barreirense 

 

14 (2ª.) | 15h00 | Edifício Américo Marinho 

16 (4ª.) | 15h00 |  Auditório Municipal Augusto Cabrita 

18 (6ª.) | 09h30 | Rio Tejo  

21 (2ª.) | 15h00 | Edifício Américo Marinho 

23 (4ª.) | 09h30 | Rio Tejo  

 

25 (6ª.) | 15h00 | Edifício Américo Marinho   

28 (2ª.) | 15h00 | Edifício Américo Marinho 

30 (4ª.) | 15h00 | Edifício Américo Marinho  

01 (6ª.) | 15h00 | Auditório Municipal Augusto Cabrita 

04 (2ª.) | 15h00 | Auditório Municipal Augusto Cabrita   

06 (4ª.) | 09h30 | Rio Tejo 

 

08 (6ª.) | 15h00 | Auditório Municipal Augusto Cabrita  

11 (2ª.) | 15h00 | Auditório Municipal Augusto Cabrita

 

13 (4ª.) | 09h30 | Rio Tejo  

18 (2ª.) | 15h00 | Edifício Américo Marinho 

20 (4ª.) | 15h00 | Auditório Municipal Augusto Cabrita

22 (6ª.) | 15h00 | Auditório Municipal Augusto Cabrita 

 

Edifício Américo Marinho

Hum! Hum! Hum! Que delícia!, sessão I

Atelier de Movimento, sessão I

Jogos e Brinquedos de Outras Culturas, sessão I

Descobre o nosso Património

Era uma vez um Fantoche de Papel...

Oficina A Magia do Esferovite

Atelier de Movimento, sessão II

Todos a bordo do Varino Pestarola!

Jogos e Brinquedos de Outras Culturas, sessão II

Todos a bordo do Varino Pestarola!

Atelier de Massa Fimo

Atelier de Espantalhos

Hum! Hum! Hum! Que delícia!, sessão II

Descobre o Auditório!

Atelier de Expressões, sessão I

Todos a bordo do Varino Pestarola!

Vem construir uma Quinta!

Atelier de Expressões, sessão II

Todos a bordo do Varino Pestarola!

Atelier Pinta a tua T-shirt

Vamos à Praia?!

Ilustra a tua História!

Ateliers
Verãode


