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OFICINAS EM SERRALVESOFICINAS EM SERRALVESOFICINAS EM SERRALVESOFICINAS EM SERRALVES    E NA CIDADEE NA CIDADEE NA CIDADEE NA CIDADE    
Arte, Arquitectura, AmbienteArte, Arquitectura, AmbienteArte, Arquitectura, AmbienteArte, Arquitectura, Ambiente    
 
O ponto de partida das oficinas em Serralves é a Cidade: a cidade enquanto espaço construído 
e aglomerado de edifícios, mas também enquanto lugar que habitamos.     
Nestas oficinas partiremos de um conceito de Cidade em “campo expandido”, para uma 
reflexão, pesquisa, exploração sensorial e experimentação que convoca noções de espaço 
colectivo, de partilha, mas também de sustentabilidade e de cidadania, na perspectiva de 
melhor viver em comunidade. 
    
Funcionamento:Funcionamento:Funcionamento:Funcionamento:    10h00-13h00 ou 14h30-17h30, excepto nos casos assinaladosexcepto nos casos assinaladosexcepto nos casos assinaladosexcepto nos casos assinalados....    
    
Durante o mês deDurante o mês deDurante o mês deDurante o mês de    Dezembro Dezembro Dezembro Dezembro estará disponível calendário de marcaçõesestará disponível calendário de marcaçõesestará disponível calendário de marcaçõesestará disponível calendário de marcações    de oficinasde oficinasde oficinasde oficinas. . . .     
 
 

A criatividade surge da nossa capacidade de ver as 
coisas de diferentes perspectivas. 
 

IIIIMAGINA QUE ÉS UMMAGINA QUE ÉS UMMAGINA QUE ÉS UMMAGINA QUE ÉS UM EXPLORADOREXPLORADOREXPLORADOREXPLORADOR**** 
 
A tua missão é documentar e observar o mundo à tua volta como se nunca o tivesses visto 
antes. 
Toma notas. 
Colecciona coisas que encontres nas tuas viagens. 
Documenta as tuas descobertas. 
Identifica padrões. Analisa. Copia.  
Concentra-te numa coisa de cada vez. 
Regista. 

 
Tudo pode ser um ponto de partida. Tudo pode ser um ponto de partida. Tudo pode ser um ponto de partida. Tudo pode ser um ponto de partida. Começa onde estás.Começa onde estás.Começa onde estás.Começa onde estás.    
 
* Keri Smith, How to be an explorer of the world. Nova Iorque: The Penguin Group, 2008. 

    
    
PRÉPRÉPRÉPRÉ----ESCOLARESCOLARESCOLARESCOLAR    E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICOE 1º CICLO DO ENSINO BÁSICOE 1º CICLO DO ENSINO BÁSICOE 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO    
 
O meu corpo é uma cidadeO meu corpo é uma cidadeO meu corpo é uma cidadeO meu corpo é uma cidade 
Vamos construir, desenhar, colar e recortar mapas de cidades, e descobrir como todo o nosso 
corpo se envolve com o espaço que habita, numa de teia de relações com pessoas, lugares, 



percursos, sons, cheiros, rotinas… E se a cidade também fosse um corpo? Onde seria o seu 
coração? 
Orientação:Orientação:Orientação:Orientação: Cristina Camargo 
PúblicoPúblicoPúblicoPúblico: pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico 
    
Do território ao abrigo Do território ao abrigo Do território ao abrigo Do território ao abrigo     
Esta oficina propõe uma aventura em que arte e arquitectura se associam na sua dimensão 
física e social: construir é construir-se individual e colectivamente. Esta é uma viagem através 
de mapas que nos leva da macro escala do mundo à micro escala do abrigo. 1, 2, 3 abrigos… e 
começa a esboçar-se o espaço comum, lançando-se consequentemente as regras para viver 
em conjunto. 
Orientação:Orientação:Orientação:Orientação: Joana Mendonça, Matilde Seabra, Cláudia Mel    
Público: Público: Público: Público: pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico    
    
    
ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIOENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIOENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIOENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO    
    
Mover cidadesMover cidadesMover cidadesMover cidades 
A representação de uma cidade passa pela ideia que cada grupo faz do espaço que habita. O 
que sentimos quando nos deslocamos numa cidade? Sons? Cheiros? Distância? Proximidade? 
A partir de mapas topológicos vamos criar maquetas que tomam como referência as curvas 
de nível representadas, para criar novas formas de viver e habitar, com novos centros e novas 
periferias. Vamos construir cidades mover e alterar as suas partes, para que todos possam 
estar próximos ou distantes do mar, do rio, dos amigos, dos jardins... 
Orientação:Orientação:Orientação:Orientação: Cristina Camargo 
PúblicoPúblicoPúblicoPúblico:::: 2º e 3º ciclo do ensino básico 
 
De Pompeia a Times SquareDe Pompeia a Times SquareDe Pompeia a Times SquareDe Pompeia a Times Square    
Sabemos que as cidades são construções do homem e, como tal, são frágeis e questionáveis. 
Sabemos também que a concentração de pessoas, e as necessidades que daí resultam, são 
uma das mais evidentes características da cidade. O que aconteceria se, de um dia para o 
outro, forçados ou por vontade própria, abandonássemos as cidades? Partindo da experiência 
do cinema e do sonho, como seria percorrer uma cidade vazia e sem gente? Sem teorias 
apocalípticas ou negativistas, esta oficina propõe pensar plasticamente a cidade, não só no 
sentido da construção e do crescimento, mas de outras transformações possíveis - como por 
exemplo a natureza invadir o espaço urbano ou a possibilidade de redefinir novas grelhas 
urbanas. 
Orientação:Orientação:Orientação:Orientação: André Sousa 
Público:Público:Público:Público: 2º e 3º ciclo do ensino básico; secundário 
    
A cidade aos cidadãos! Como viver juntos?A cidade aos cidadãos! Como viver juntos?A cidade aos cidadãos! Como viver juntos?A cidade aos cidadãos! Como viver juntos?1111    
Esta oficina permite debater a cidade de uma forma lúdica a fim de descobrir e partilhar a 
importância das regras sociais, dos direitos cívicos e representações geográficas dos lugares 
de cada um. A interpretação de um mapa e a realização de intervenções e diferentes 
representações gráficas, constitui o ponto de partida à abordagem da cidade na sua dimensão 
social, política e funcional. 
Orientação:Orientação:Orientação:Orientação: Joana Mendonça, Matilde Seabra, Cláudia Mel    

                                                 
1 O título desta oficina faz a ponte com a exposição patente no Museu de Serralves e com o título do seminário de Roland Barthes 
“Comment vivre ensemble?”  



 

Público: Público: Público: Público: 3º ciclo do ensino básico 
1:1 ou 1:1000?1:1 ou 1:1000?1:1 ou 1:1000?1:1 ou 1:1000?    
O que significa viver junto num mesmo território? Que desejos se partilham, que confrontos 
se criam? Tomar consciência da escala de cada um no pequeno mundo ou no imenso lugar 
que habitamos é o ponto de partida para esta oficina. Novos mapas serão redesenhados e a 
sala será o palco para uma ocupação efémera e performativa de território. 
Orientação:Orientação:Orientação:Orientação: Joana Mendonça, Matilde Seabra, Cláudia Mel    
Público: Público: Público: Público: secundário  
 
Fragmentos de cidadeFragmentos de cidadeFragmentos de cidadeFragmentos de cidade    
O que é uma cidade? Como podemos caracterizá-la? A partir da exploração dos elementos 
que constituem o espaço urbano e de conceitos como módulo, estrutura, quarteirão, vamos 
criar um fragmento de cidade. Com base na definição de uma malha urbana explora-se a 
tridimensionalidade, dando corpo a edifícios e outros espaços de vivência. 
Orientação: Orientação: Orientação: Orientação: Dalila Gomes, Inês Caetano 
PúblicoPúblicoPúblicoPúblico: : : : 2º e 3º ciclo do ensino básico; secundário 
    
Cidade domesticadaCidade domesticadaCidade domesticadaCidade domesticada???? 
A cidade é uma estrutura complexa que se constrói a partir da espontaneidade daqueles que a 
habitam e assim “domesticam”. Pensar a cidade pode gerar associações visuais a malhas 
urbanísticas e a diversificadas manifestações arquitectónicas que decorrem de regras, 
projectos e planeamento. Na ausência destes factores ficará apenas lugar para desordem e 
caos? Ou, pelo contrário, um lugar criativo, mais humanizado e livre? Vamos fazer desta 
oficina um espaço para questionar conceitos e subverter regras, eventual ponto de partida 
para uma intervenção na escola, na rua ou no bairro? 
Orientação:Orientação:Orientação:Orientação:    Raquel Sambade 
PúblicoPúblicoPúblicoPúblico: : : : 2º e 3º ciclo do ensino básico 
 
Cidades performativas (arte sem pedestal)Cidades performativas (arte sem pedestal)Cidades performativas (arte sem pedestal)Cidades performativas (arte sem pedestal)    
O que é que nos oferece a cidade de todos os dias? Códigos, normas ou um espaço de 
liberdade? Vamos olhar para o espaço da cidade de um outro modo. Através de eventos 
espontâneos vamos actuar na esfera pública e transformar o espaço em lugar de vivência 
performativa. 
Orientação:Orientação:Orientação:Orientação: Joana Nascimento, Sofia Santos 
Público:Público:Público:Público: 3º ciclo; secundário 
 
A cidade nuA cidade nuA cidade nuA cidade num corpom corpom corpom corpo    
A cidade é um espaço antropométrico. O que quererá isto dizer? Como se constrói à medida 
do homem? A partir dos contornos do corpo humano, definimos um bairro, quarteirão, 
registando medidas e outras relações. Que largura deve ter um passeio? Quais serão as 
medidas e as formas de um banco de jardim? Criando vizinhanças, os quarteirões vão formar 
uma cidade, com ruas, estradas, auto-estradas, pontes, rios, desejos, sonhos… 
Orientação:Orientação:Orientação:Orientação: Sónia Borges 
Público:Público:Público:Público: secundário 
 
AlinhavaAlinhavaAlinhavaAlinhavar r r r memórias memórias memórias memórias     
Quem conta um conto, acrescenta sempre um ponto! E quem desenha um mapa? Será 
possível conhecer um lugar através dos caminhos criados por outra pessoa? 



Vem criar novos trilhos em Serralves e mapeá-los em grupo. Descobrir que o espaço é feito 
pelas pessoas, pelas suas experiências, histórias e trajectórias. 
Orientação:Orientação:Orientação:Orientação: Joana Nascimento, Sofia Santos 
PúblicoPúblicoPúblicoPúblico:::: 3º ciclo do ensino básico (8º e 9º ano); secundário 
 
Utopias em jogo Utopias em jogo Utopias em jogo Utopias em jogo     
Partilhar espaços pode constituir um desafio. Partilhar cidades que só existem na nossa 
imaginação ainda mais o é. Juntos vamos descobrir que existem diferentes tipos de espaços - 
públicos e/ou privados - e que há locais onde a nossa individualidade se acentua e outros em 
que existimos enquanto “corpo colectivo”. Diferentes espaços colocados em conjunto vão 
nesta oficina dar origem a uma cidade especial e inesperada. 
OrientaçãoOrientaçãoOrientaçãoOrientação:::: Joana Nascimento, Sofia Santos 
Público:Público:Público:Público: 3º ciclo do ensino básico; secundário 
 
Derivar da cidadeDerivar da cidadeDerivar da cidadeDerivar da cidade    
A experiência das derivas e/ou deambulações constituíram para muitos artistas ao longo do 
século XX uma prática contínua e um método de criação artística. 
A sensação de desorientação e desassossego alia-se a um comportamento lúdico-construtivo 
que se opõe à simples ideia de viagem ou passeio. Esta é uma oficina que propõe aos 
participantes um percurso urbano, onde a deriva será a estratégia criativa utilizada. Vamos 
redesenhar a cidade a partir de um conjunto de acções, intervenções e apropriações de 
elementos pré-existentes, produzindo novos significados e interpretações do espaço público. 
Depois da deambulação e de todo o material (objectual, sonoro e imagético) resultante, 
produziremos uma cartografia psicogeográfica no espaço interior da sala.    
OrientaçãoOrientaçãoOrientaçãoOrientação:::: Samuel Silva 
Público:Público:Público:Público: secundário  
 
Percursos em linhaPercursos em linhaPercursos em linhaPercursos em linha    
Nesta oficina o objectivo é criar uma instalação a partir do percurso diário que é feito desde 
casa até à escola. Cada participante cria um percurso individual, onde irá expor a sua vivência, 
assinalando aspectos e sítios que marcam o seu trajecto ao longo da viagem. Utilizando 
diversos materiais, o resultado final será um mapa tridimensional da cidade. 
Orientação: Orientação: Orientação: Orientação: Paulo Jesus 
PúblicoPúblicoPúblicoPúblico::::    secundário 
    
Cidades Cidades Cidades Cidades ssssustentáveisustentáveisustentáveisustentáveis    
Nesta oficina propõe-se realizar uma análise crítica da Cidade numa perspectiva holística do 
ambiente, tendo como ponto de partida o enquadramento conceptual da temática da 
sustentabilidade urbana. Quão sustentável é a minha Cidade? Como melhorar a qualidade dos 
seus habitantes? Com base em indicadores da qualidade da água e do ar, de consumos de 
energia, de biodiversidade e de mobilidade, propõe-se criar a matriz ambiental da 
cidade/espaço em estudo, comparando-a com modelos concretos de cidades sustentáveis. 
Realização de um Percurso orientado, com demonstrações de como 
recolher/observar/analisar dados ambientais (apenas para a opção de dia inteiro).  
Orientação: Orientação: Orientação: Orientação: Mundo Científico    
PúblicoPúblicoPúblicoPúblico::::    ensino básico; secundário 
Funcionamento:Funcionamento:Funcionamento:Funcionamento: manhã e/ou tarde (10h00-12h30 / 14h30-17h00)  
 
 



 

ProfessoresProfessoresProfessoresProfessores    / / / / FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação    
    
Trilhos urbanos, Trilhos urbanos, Trilhos urbanos, Trilhos urbanos, ttttribos urbanasribos urbanasribos urbanasribos urbanas        
Convite a descobrir e explorar os espaços urbanos ao longo de um percurso de metro na 
cidade do Porto. Um roteiro aparentemente banalizado pelo dia-a-dia da cidade dará a 
descobrir situações que nos passam muitas vezes despercebidas. Andar de metro. Parar. 
Descer. Caminhar. Olhar. Descobrir. Registar. Fotografar. Mapear. Experiências urbanas a 
partilhar. 
Orientação:Orientação:Orientação:Orientação: Joana Mendonça, Matilde Seabra, Cláudia Mel    
Funcionamento:Funcionamento:Funcionamento:Funcionamento: oficina fora de portas; também adaptável ao secundário    
 
Explorar trilhos e pontes Explorar trilhos e pontes Explorar trilhos e pontes Explorar trilhos e pontes     
Pelos trilhos do eléctrico e funicular, ou a pé e de barco rabelo, vamos explorar um novo olhar 
sobre a cidade do Porto. A elaboração de um caderno de viagem com palavras, mapas e 
fotografias surge como ponto de partida para a descoberta de lugares, pessoas, sons, cheiros, 
recantos e memórias. 
Orientação: Orientação: Orientação: Orientação: Dalila Gomes e Inês Caetano 
Funcionamento:Funcionamento:Funcionamento:Funcionamento: oficina fora de portas; também adaptável ao secundário    
 
Cidades SustentáveisCidades SustentáveisCidades SustentáveisCidades Sustentáveis        
Nesta oficina propõe-se realizar uma análise crítica da Cidade numa perspectiva holística do 
Ambiente. Partindo de indicadores da qualidade da água e do ar, de consumos de energia, de 
biodiversidade e de qualidade dos espaços verdes e de mobilidade, propõe-se criar a matriz 
ambiental da cidade/espaço em estudo, comparando-a com modelos concretos de Cidades 
Sustentáveis. Quão sustentável é a minha Cidade?” ou “Como melhorar a qualidade de vida 
dos seus habitantes? Enquadramento conceptual da temática da sustentabilidade urbana, 
fornecendo recursos específicos nas várias temáticas. Enquadramento metodológico, 
fornecendo pistas de trabalho que promovam a integração de várias disciplinas e a 
metodologia de Projecto. Neste último ponto, serão demonstrados equipamentos e técnicas, 
com os materiais didácticos da Fundação de Serralves. Da parte da tarde, realização de um 
percurso orientado na cidade do Porto, demonstrando, em vários pontos, como 
recolher/observar/analisar dados ambientais.  
    
Orientação: Orientação: Orientação: Orientação: Mundo Científico 
Funcionamento:Funcionamento:Funcionamento:Funcionamento: todo o dia (10h00-12h30 / 14h30-17h00)  
 


