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LUGARES IMAGINÁRIOS – UTOPIA TRANSIÇÃO 
 
 
Este é o tema escolhido para o Projeto com Escolas 2012-2013.  
 
Apresenta-se um projeto algo renovado nos seus procedimentos para criar 
momentos de questionamento, de reflexão, de debate, aventurando a 
liberdade criadora com sentido de provocação. O tema permitirá unificar as 
dimensões, artística e ambiental, propondo múltiplas abordagens reflexivas e 
ativas no caminho do projeto de trabalho de cada turma.  
 
Dirigido ao público habitual - pré-escolar, ensino básico e ensino secundário -, 
a ênfase dada ao tema no tratamento dos conceitos será da 
responsabilidade dos educadores e professores envolvidos que, como é 
natural, será adequada aos níveis etários e características dos grupos.  
 
Etimologicamente, “utopia” significa “não-lugar”. Não é de facto um lugar 
físico e real, mas um lugar de imaginação, esse lugar onde se projetam os 
sonhos que fazem avançar ou não a Humanidade. Utopia responde à 
necessidade de crise e de crítica, Transição é trajeto; um espaço intermédio. 
Linguagens corporal, plástica, musical, verbal, escrita… poderão ser 
integradas, assim como trabalhadas as dimensões social, ecológica, política, 
cultural, artística. O projeto poderá introduzir derivas, indo ao encontro de 
todos os cruzamentos disciplinares possíveis. 
 
No âmbito do projeto, o Serviço Educativo oferece ao público envolvido a 
possibilidade de solicitar VISITAS ORIENTADAS ao Museu e Parque, assim como 
frequentar OFICINAS, ENCONTROS e SEMINÁRIOS, que se realizam na 
Fundação de Serralves e que contam com a participação de cientistas, 
artistas e outros profissionais convidados. O projeto termina com uma mostra 
dos trabalhos realizados pelas escolas participantes, com abertura ao público 
no dia 18 de Maio de 2013, Dia Internacional dos Museus.  
 
Público-alvo: do pré-escolar ao ensino secundário. 
Funcionamento: inscrição prévia no início do ano letivo. 
Tarifário: tarifário próprio. 
 
 
ATIVIDADES 
Apresentação do projeto: 02 OUT 2012 
Seminário (educadores e professores): JAN 2013 
Ações de formação e oficinas (educadores e professores): JAN-MAR 2013 
Oficinas temáticas (alunos do pré-escolar ao secundário): JAN-MAR 2013  
Visitas: JAN-MAR 2013 
Entrega de trabalhos: ABR 2013 
Exposição final em Serralves: MAI-SET 2013 
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MATERIAIS FORNECIDOS POR SERRALVES  
O Serviço Educativo fornece a cada turma inscrita um pano branco, de 
grandes dimensões, como campo de trabalho. Sublinha-se que este será o 
suporte para a concretização da produção final que deverá ser exposto num 
lugar dentro ou fora da escola. Fornecerá também a etiqueta para ser 
pendurada num dos cantos do pano e um DVD para gravação das 
fotografias, vídeo e textos. 
 
Este ano será ainda disponibilizado o acesso a uma plataforma de partilha 
virtual: schoooools.com/serralves 
 
 
TRABALHOS A ENTREGAR EM SERRALVES 
 
Meios de expressão e comunicação a usar: 
Expressão plástica e escrita criativa: desenho, pintura, bordado, gravura, 
estampagem, colagem, escrita, fotografia, vídeo… 
 
Trabalhos a entregar em Serralves para a exposição: 
 
1 - Um pano branco trabalhado como resposta ao tema do projeto. O pano 
deverá ter sido exposto dentro ou fora da escola, em lugares públicos, aí 
permanecendo por um dia ou parte do dia antes de ser entregue em 
Serralves. O contorno exterior e a dimensão do pano não podem sofrer 
alterações. 
 
2 - Um vídeo com a reportagem dos momentos significativos do processo 
relativamente ao projeto de trabalho (com um minuto de duração; em 
formato MPEG-2).  
O caminho do projeto poderá envolver dança, movimento corporal, 
performance… 
 
3 - Quatro fotografias do pano (suporte digital, em formato JPEG com 300dpi 
no mínimo). Como sugestão, estas poderão mostrar o pano colocado no 
espaço público ou outro, segundo diferentes pontos de vista. 
 
4 - Um pequeno texto, frase ou palavras soltas (suporte digital, em formato 
Word, máximo uma página A4). 
 
NOTAS:  
O pano trabalhado deverá ser entregue dobrado no mesmo formato em que 
será fornecido por Serralves, com uma etiqueta pendurada num dos cantos 
indicando o nome da escola, ano, turma e nome abreviado do professor 
orientador. 
 
Os trabalhos recebidos para a exposição final podem estar sujeitos a posterior 
seleção. Agradecemos que os alunos sejam informados deste facto. 


