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LUGARES IMAGINÁRIOS – UTOPIA TRANSIÇÃO 
 
 

OFICINAS EM SERRALVES 
 
No âmbito do projeto, o Serviço Educativo oferece ao público envolvido a 
possibilidade frequentar OFICINAS TEMÁTICAS que desafiam o imaginário, o 
pensamento reflexivo e crítico, a criatividade, os valores de cidadania, a 
capacidade de projetar e de comunicar. 
 
Funcionamento: 10h00-13h00 ou 14h30-17h30. 
Tarifário: 2,50€/aluno | Escola-Amiga e escolas sediadas em autarquias 
fundadoras - 2,00€/aluno  
 
A CHAVE DO TAMANHO 
Quem mexeu na Chave do Tamanho? Porque está toda a humanidade do 
tamanho de um gafanhoto? Como vamos viver num mundo em que uns têm 
asas outros não, uns são pretos, outros verdes, mas todos têm muitas pernas? 
Oficina onde se contam estórias à lupa, através da palavra, do desenho e da 
construção com materiais encontrados no Parque. 
Conceção e orientação: Cristina Camargo e Ivone Almeida 
Público-alvo: ensino pré-escolar 
 
DA NATUREZA AO IMAGINÁRIO 
Ouve-se a água a correr, sente-se o cheiro das flores, chega-se bem perto das 
árvores para tocar nos troncos e com o vento ouvir o farfalhar das 
folhas…outras experiências sensoriais se vão viver pausadamente. Entra-se no 
corpo e aí desperta-se o pensamento e a imaginação para a ação. É nesse 
movimento de contacto com a Natureza inspiradora que se podem conceber 
lugares imaginários utópicos e de transição para um futuro mais saudável. 
Conceção e orientação: Dina Marques e Cristina Camargo 
Público-alvo: ensino pré-escolar e básico 
 
COLECIONADORES DE SONHOS 
A diversidade do Parque de Serralves será lugar para descobrir e colecionar 
elementos de pequenas dimensões. A redescoberta destes elementos ampliar-
se-á à medida da imaginação. É então que pequeninos lugares permitem 
grandes passadas na busca dos sonhos. Germinarão desenhos habitáveis, 
subitamente grandes, onde se implicará o corpo e as ideias na sugestão de 
mundos nunca antes vistos. Assim nascem colecionadores de sonhos... 
Conceção e orientação: Joana Nascimento e Sofia Santos 
Público-alvo: ensino pré-escolar e básico (1º e 2º ciclos) 
 
MUNDI UTÓPIQUI 
Esta oficina propõe uma reflexão sobre os conceitos de utopia e de território 
imaginário. Através de diálogo, da observação, de jogos de memória tátil e 
da linguagem plástica, introduzindo o grafismo e outros meios de 
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comunicação visual. O desafio é criar um mapa coletivo de um território 
imaginário/utópico. 
Conceção e orientação: Rita Faustino 
Público-alvo: ensino básico 
 
O JARDIM DO PENSAMENTO 
Um percurso por alguns dos lugares do jardim de Serralves irá permitir-nos “um 
encontro inesperado com o diverso”, descobrir e recriar sons, reconhecer e 
imaginar seres, outros seres, novos seres, animais, plantas, seres-coisas, seres-
objetos. Sem lógica, com uma outra lógica, a nossa lógica interior, a apostar 
nas luminosas paisagens indecisas e “como se o mundo tivesse de ser todo, 
novamente, reaprendido”, criaremos imagens, personagens, coisas, lugares, 
espaços e até outras civilizações de outros tempos, do nosso tempo e até de 
tempos futuros.  
Citações de Augusto Joaquim in Posfácio de CAUSA AMANTE de Maria 
Gabriela Llansol. 
Conceção e orientação: José Maia  
Público-alvo: ensino básico (1º e 2º ciclos)  
 
APROXIMAÇÃO PELA IMAGINAÇÃO 
O  Parque  de  Serralves  enquanto  cosmos  e  laboratório  a  céu  aberto 
 revela‐se por entre  a  nossa  atenção  e  predisposição. Apreender  e  
debater   a  importância  da preservação  do  meio  ambiente  no  
espaço  urbano de forma lúdica e criativa convida a descobrir novas etapas 
do sentir. Reconhecer o trabalho de artistas que apresentam um código de 
significado entre natureza e artifício sem por isso  agredir  a  ordem  
ecológica é a proposta deste que será um espaço de aproximação pela 
imaginação. 
Conceção e orientação: Rita Roque 
Público-alvo: ensino básico (1º e 2º ciclos)  
 
À DESCOBERTA SENSORIAL DO PARQUE  
Qual é o som do Bosque? E o sabor da Horta? Cheira a Quinta a rebuçados? 
Ou será a caril? Nesta viagem pelo imaginário do Parque de Serralves, 
recolhe-se ainda mais material para repensar: Como sentem os animais do 
Parque? Constroem refúgios para se protegerem, alimentam as crias porque 
estabelecem laços afetivos? Fazem danças nupciais quando se apaixonam? 
Vamos descobrir o mundo das emoções do Parque e criar lugares imaginários 
que passem a habitar o nosso dia a dia. 
Conceção e orientação: Mundo Científico - Educação e Divulgação 
Científica, Lda. 
Público-alvo: ensino básico (1º e 2º ciclos) 
 
MICROMUNDOS INVISÍVEIS 
No Planeta das Criaturas invisíveis tudo parece saído de um filme de ficção! 
Nesta oficina vamos explorar os micróbios que vivem no nosso corpo, no ar e 
na água. Que forma têm? O que comem? Como os imaginamos? Como são? 
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Um micromundo surpreendente que vos vai inspirar na criação de lugares 
imaginários.  
Conceção e orientação: Mundo Científico - Educação e Divulgação 
Científica, Lda. 
Público-alvo: ensino básico (1º e 2º ciclos) 
 
OS SEGREDOS DO UNIVERSO ESTÃO GRAVADOS NO NOSSO CORPO 

Sei apenas que o meu corpo é o corpo árvore, o corpo rocha, o corpo 
rio, o corpo terra transfigurado em obra.  (Alberto Carneiro – Memória 
de um corpo sobre a terra) 

Partindo de saberes inscritos no corpo e em memórias esquecidas, os 
participantes serão convidados a viajar dentro e fora de si próprios. 
Recorrendo ao movimento corporal, ao registo desenhado e à escrita criativa, 
entraremos em comunicação. Neste processo e em diálogo com a Terra, 
reinventa-se e constroem-se histórias sobre lugares presentes e futuros 
(in)prováveis. 

“Tudo o que precisamos de saber está aí dentro de nós. Os segredos do 
universo estão gravados no nosso corpo.” Milman, Dan, O Caminho do 
Guerreiro Pacífico  

Conceção e orientação: Cristina Camargo e Ivone Almeida 
Público-alvo: ensino básico (2º e 3º ciclos) 
 
VER DE OLHOS FECHADOS 
Os lugares imaginários podem percorrer paisagens desconhecidas, tocar o 
intocável, saborear o som de uma celebração, sentir o cheiro dos sonhos ou 
ouvir a floresta dos medos. Ver de Olhos Fechados será um ponto de partida 
para uma viagem a um mundo invisível ao nosso redor e exercitar a nossa 
capacidade de o sentir e de o representar. Teremos oportunidade de 
conhecer obras de arte no Parque de Serralves, praticar desenhos cegos e 
experimentar novos modos de escrever. 
Conceção e orientação: Joana Nascimento e Sofia Santos 
Público-alvo: ensino básico (2º e 3º ciclos) 
 
O OFÍCIO DE TANTOS HORIZONTES E IMAGENS 
Se “eu amo através do coração da inteligência” o nosso corpo é um “corpo 
de lembranças sensíveis” e permite que “possas ir a todos os teus íntimos” e 
“reconstituir a História com histórias” criar novos horizontes, e imagens “de 
visões sem lógica”, com a tua “força de vontade” não vivendo “na cegueira 
do entendimento”.  
Citações de Maria Gabriela Llansol in CAUSA AMANTE. 
Conceção e orientação: José Maia  
Público-alvo: ensino básico (2º e 3º ciclos) e secundário  
 
VI.sualiz.AÇÕES 
Lugares imaginados, recriados e inventados. Numa deambulação pelos 
desconhecidos caminhos da mente vamos, nesta oficina de caráter 
performativo, embarcar numa experiência sensorial induzida que nos levará 
pela evasão ate à construção dum lugar onírico, só nosso. Shhhh…. Vamos 
começar, fecha os olhos… 
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Conceção e orientação: Raquel Sambade e Manuel Marques 
Público-alvo: ensino básico (2º e 3º ciclo) e secundário 
 
VENDEDORES DE SONHOS 
Esta oficina propõe a compreensão de uma fase anterior à invenção do 
cinema como espaço para a descoberta de lugares imaginários. Através de 
ilusões de ótica, projeções de imagens ricas e coloridas, a lanterna mágica é o 
objeto central desta proposta. O fascínio por um objeto museológico 
inalcançável é aqui proposto como ponto de partida para a criação plástica. 
Vamos encontrar a magia que nos fascina no cinema, construindo uma 
lanterna mágica e as suas tiras mágicas. Finalmente a projeção de imagens 
construídas acontecerá sobre uma parede preenchida de mapas, cartas 
topográficas e desenhos previamente preparados para receber este espaço 
utópico. 
Conceção e orientação: Joana Mendonça e Matilde Seabra 
Público-alvo: ensino básico (3º ciclo) 
 
INTERVENÇÕES (não) UTÓPICAS 
Refletindo sobre o espaço da escola e o envolvimento com ele, pretende-se 
discutir como intervir nesse espaço, de forma a torná-lo personalizado, 
transformando-o num lugar utópico, onde coabitam imaginação, ideais, 
contestação, projeto e prazer.  
Discutir, argumentar, projetar, sonhar, desenhar, escrever, fotografar, construir 
ou atuar são algumas possibilidades de intervir em sociedade, neste caso 
particular na escola, com criatividade e sentido crítico. 
Conceção e orientação: Sónia Borges  
Público-alvo: ensino básico (3º ciclo) e secundário 
 
MANIFESTAÇÃO ASUL 
Desde a antiguidade que as pessoas se reúnem para manifestarem 
publicamente as suas ideias ou posições, as suas crenças ou desejos, as suas 
utopias… Uma claque de futebol? Um cortejo carnavalesco? Uma marcha 
popular? Uma procissão religiosa? Um desfile de protesto? Todas estas ações 
são preenchidas de uma riqueza visual, sonora e coreográfica que serão 
objeto da nossa proposta de trabalho. Tarjas, movimentos, panfletos, cânticos, 
cartazes, ruídos e palavras criarão um corpo manifestante em direção a algum 
Norte.  
Conceção e orientação: Samuel Silva 
Público-alvo: ensino básico (3º ciclo) e secundário 
 
À FLOR DA PELE 
E se para contar uma história coletiva todos tivéssemos que participar de uma 
forma inesperada? Nesta oficina as nossas utopias são lugares possíveis 
desenhados na pele de cada um dos participantes, para de seguida ser 
filmado e editado coletivamente (em pequenos grupos). Partimos da imagem 
do nosso corpo enquanto extensão das nossas próprias ideias, e em que a 
mão se estende do braço às costas, ao rosto… As imagens construídas 
ganham tempo lado a lado, umas sobrepostas às outras, fundindo-se em 
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micro – narrativas apresentadas em formato vídeo, com som de fundo 
também construído por nós. 
Conceção e orientação: Joana Mendonça 
Público-alvo: ensino secundário 
 
NA MINHA CABEÇA 
Nesta oficina os alunos irão trabalhar o seu próprio espaço interior enquanto 
lugar de construção de possibilidades imaginárias e interpretar este mundo 
pessoal, reproduzindo-o através de um auto-retrato escultórico final, no qual 
resultará uma instalação conjunta e onde será possível observar a análise 
intrapessoal de cada um.  
Conceção e orientação: Paulo Jesus 
Público-alvo: ensino secundário 
 
ECO-Local 
Os jovens são todos os dias desafiados a interagir numa nova realidade, onde 
o futuro tende a ser cada vez mais incerto, onde as decisões políticas, 
económicas, sociais e ambientais do presente representam a chave para o 
cenário futuro. Através da simulação de um workshop participativo sobre uma 
determinada problemática ambiental, com uma dinâmica lúdico-
pedagógica, os jovens serão induzidos a refletir, discutir e criar soluções para 
um problema ambiental identificado. A dinâmica desta oficina encontra‐se 
integrada no conceito base do projeto ECOs‐Locais, que visa a promoção da 
participação ativa dos cidadãos a nível local nas várias temáticas ambientais. 
A oficina permite que a continuidade da experiência adquirida, onde os 
jovens poderão ser desafiados a aplicá‐la na prática, adaptando‐a à 
realidade local de cada um, bastando para tal inscrever‐se depois no projeto 
com uma equipa. 
Conceção e orientação: Liga para a proteção da Natureza 
Público-alvo: ensino básico (3º ciclo) e secundário 
 


