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001/2022
Pintar com Pedras

Aula-Jogo-Oficina
A Partir da Recolha de Pigmentos em Minerais

1 de Janeiro a 31 de Agosto



Apresentação 
As aulas-jogo-oficina “[…] pretendem estimular a experimentação, a criatividade 
[…]” o contato “[…] e a vivência em grupo”.

O principal propósito da proposta: Aula-Jogo-Oficina Pintar com Pedras surge 
da necessidade de salientar a importância da natureza e a utilização 
sensível/respeitosa dos seus recursos na sociedade. 
Maravilhando-nos, descobriremos a constante mutação das cores e das formas 
nas “pequenas coisas” do mundo natural, tantas vezes tão escondidas que 
passam despercebidas.

As aulas assentarão maioritariamente na construção de metodologias, 
processos e resultados de trabalho mais criativos, mais eficazes e simplificados. 
Promovendo a criatividade, a confiança e a descoberta através da experiência 
de recolha de pigmentos em minerais com vista à obtenção de cores.

Duração: +/- 180 minutos
Mínimo de participantes: 8
Máximo de participantes: 30 (2 grupos de 15 participantes)
Língua: Português

Para Escolas ou Grupos Organizados.

Marcação de/nas Atividades
As marcações em qualquer uma das Aula-Jogo-Oficina poderão ser feitas a 
dois níveis:

a) Marcação de uma sessão, onde os participantes poderão ter uma 
experiência pontual;
b) Marcação de várias sessões, onde o mesmo grupo poderá fazer um trabalho 
continuado e mais aprofundado relativamente ao tema.

A marcação/inscrição nas atividades deverá - em situações normais - ser feita, 
pelo menos, com um mês de antecedência. E os pedidos de cancelamento da 
marcação/inscrição com, pelo menos, quinze dias de antecedência.

+351 93 311 89 53 
casadatiaquintal@gmail.com

Calendarização
Segunda a sexta-feira, entre as 10:00/16:00 horas
1 de Janeiro a 31 de Agosto, 2022 

Preçário
Aula-Jogo-Oficina: 3,80€ (Cada, Participante Escolar)/4,80 (Outro)

Espaço/Localização
Casa da Tia+Oficina
Rua Comendador José Gonçalves Pereira, 66-68
Pernes, Santarém, Portugal

Docente-Formador/Responsável
Miguel Pacheco Gomes
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Nota Curricular
Miguel Pacheco Gomes é formado em Design de 
Comunicação pela Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa e Mestre em Ensino de Artes 
Visuais pela Escola de Artes da Universidade de 
Évora na vertente de formação Desenho, Percepção 
Visual e Práticas das Artes Visuais e Design.

... De que tamanho serão as nossas 
pinturas?... 
Conceição Camargo


