
9-13 e 16-20  

          de Julho 

As oficinas de verão  

do CLIA Anilupa para o presente ano,  

centram-se na variedade de propostas e metodologias de construção, abordando a criação 

de brinquedos e objetos tradicionais a partir da perspetiva artística, permitindo experimen-

tar várias técnicas plásticas como desenho, pintura, colagem de vários materiais e outras.  

Para crianças, jovens, adultos e grupos organiza-

dos a partir dos 6 anos de idade 

10:00-12:30 ou 14:30-17:00  

Máx. 20 participantes por sessão 

2,5 € por oficina, exceto Cavalo de pau, cujo 

preço é 3 €  

Rua de Entre Quintas, 219,  4050-240, Porto  

Oficinas com marcação prévia:             
tel.: 222081213,  
anilupa@sapo.pt   
até uma semana antes da oficina pre-
tendida e de acordo com os limites 
mínimos e máximos da lotação.  

CAVALOS DE PAU  
13 e 20 de Julho, sexta  

A partir de ideia do cavalo de pau, brinquedo 

tradicional, cada um vai construir o seu com-

panheiro de brincar, seja um unicórnio ou um 

dragão, experimentando no processo, várias 

técnicas plásticas como desenho, pintura, 

colagem de vários materiais  e outras.  

BRINQUEDO TREPA CORDA  
10  e 17 de Julho, terça 

Nesta oficina vamos descobrir o segredo de 

uma simples técnica que permite criar um 

brinquedo que trepa as cordas sozinho, seja 

um trapezista que sobe a corda do circo ou de 

um foguetão que voa até a lua. Cada um vai 

construir o seu brinquedo original que sobe e 

desce, criando as formas em cartão e aplican-

do a pintura e colagem de vários materiais.  

MARIONETAS  
9 e 16 de Julho, segunda  

A criação de marionetas é uma arte que deriva 

das tradições antigas e engloba diferentes 

tipos de construção. Nesta oficina vamos criar 

marionetas cujo manuseamento central é rea-

lizado a partir da cabeça, utilizando diversos 

materiais, como cartão, tecidos, cordas e fios. 

Cada um vai construir o seu personagem para 

brincar e contar as histórias. 

ARTE DAS MASCARAS 
11 e 18 de Julho, quarta  

Uma máscara  é um acessório utilizado para 

diversos propósitos – desde artísticos e lúdi-

cos até mágicos e ritualísticos. Nesta oficina 

vamos olhar para a mascara como um objeto 

de arte e criar rostos de seres fantásticos com 

o método de criação de formas invulgares 

escolhidas a partir do cruzamento de linhas, 

aplicando posteriormente pintura e colagem 

de diversos materiais.   

ESPANTA ESPÍRITOS  
12 e 19 de Julho, quinta 

Nesta oficina vamo-nos inspirar no Caça So-

nhos, um objeto indígena e o Espanta Espíri-

tos, presente em várias culturas do mundo. 

Utilizando diversos materiais, como arame, 

tecidos, acetato, papel de seda, cordas entre 

outros, vamos criar um objeto original com 

caraterísticas visuais ou sonoras, que depois 

poderá ser pendurado à beira da cama, da 

janela ou no jardim.  



e OFICINAS REGULARES  

Aproveite as férias para visitar o espaço expositivo do 

CLIA Anilupa ou realizar uma das oficinas regulares.  

VISITAS ANIMADAS 
A visita ao espaço expositivo do CLIA Anilupa proporciona o contacto 

com a história do cinema através da exploração e manipulação de 

réplicas de dispositivos pré-cinemáticos e de outros objetos repre-

sentativos do estudo dos fenómenos óticos que levaram à invenção 

do cinematógrafo. É, igualmente, facultada a exibição de filmes ani-

mados realizados no âmbito das oficinas de cinema de animação do 

CLIA Anilupa, assim como a criação de uma simples experiência as-

sociada a fenómenos óticos e/ou à animação da imagem.  

Adultos - 1,50 €; dos 6 aos 18 anos - 1€; entrada grátis - até aos 5 anos. 

Grupos organizados - 1€ por participante  

Página web: http://alpcliaanilupa.wix.com/clia_anilupa  

Facebook: https://www.facebook.com/CLIAAnilupa/ 

CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS ÓPTICOS  
Nestas oficinas cada participante constrói um modelo e cria imagens 

animadas para os objetos que possibilitam a visão do movimento em 

ação cíclica. A exploração de efeitos visuais, bem como a abordagem 

de princípios básicos da animação da imagem, são uma presença nes-

tas oficinas. 

CAIXAS VISTAS ÓTICAS: 2 € | Crianças a partir dos 6 anos | Jovens | Adultos 

FENASKISTISCÓPIO: 1,50 € | Crianças a partir dos 5 anos | Jovens | Adultos 

ZOOTROPE: 2,50 € | Crianças a partir dos 8 anos | Jovens | Adultos 

PIÕES ÓTICOS: 1,50 € | Crianças a partir dos 6 anos | Jovens | Adultos  

CALEIDOSCÓPIO: 4,00 € | Crianças a partir dos 6 anos | Jovens | Adultos  

CARIMBOS ANIMADOS 

Nesta oficina os participantes terão a oportunidade de explo-

rar os princípios básicos da animação da imagem a partir da 

construção e aplicação de carimbos personalizados criando 

assim a sua animação em livrinhos animados (flipbooks).  

2,50€ | Crianças a partir dos 8 anos | Jovens | Adultos  
 

CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS DE CORDA 

Nesta oficina cada participante constrói o seu próprio brin-

quedo de corda a partir de mecanismos antigos com carri-

nhos de linhas e materiais reutilizáveis.  

Horário: 2ª a 6ª feira, 9.30-12.30 h / 14.00-18.00 h  

Duração: 2 horas  

Oficinas: público em geral e grupos organizados 

com marcação prévia, max. 25 participantes  

Visitas: público em geral - sem marcação,  grupos 

organizados - com marcação prévia, max. 30 partici-

pantes.  

Rua de Entre Quintas, 219, 4050-240, Porto  

Tel.: 22 208 12 13,   E-mail: anilupa@sapo.pt  
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