
Workshops 
________________________________________Ana Sofia Gonçalves 

 
 

1. Workshop de Escultura  
“No tempo em que os animais falavam...” 
  

             
                    Sr. Gaspar, Papier mâché e técnica mista, 2013                       Sr. Óscar, Papier mâché e técnica mista, 2013 
 

 
Partindo dos animais preferidos de cada aluno ou até mesmo dos seus animais de 
estimação, vamos recriar a sua forma em três dimensões através da técnica de Papier 
Mâché, com jornal e fita cola, e acrescentar-lhe objetos e adereços de modo a obter 
características humanas. Um workshop para dar largas à imaginação e descobrir uma 
técnica diferente de construção e modelação de volumes tridimensionais. 
 

 
 

           
    Trabalhos do workshop para crianças do Museu Bordalo Pinheiro, Lisboa, 2017.  
 



        

                        
          Trabalhos do workshop para adultos no atelier de Ana Sofia Gonçalves, Lisboa, 2018.  
 
 
Público-alvo:  . Famílias com crianças a partir dos 5 anos  
                             . Crianças a partir dos 7 anos                  
nº máximo de participantes: 15 crianças 
Duração: 2h30 

 
Público-alvo: Adultos  
nº máximo de participantes: 15 pessoas 
Duração: 3h 

 
 
Lista de Material:  
 Jornais 

 Arame 

 Cartão 

 Cola branca  

 Cola de contacto  

 Fita-cola de papel  

 Tesouras  

 Guaches  

 Pincéis/ godés/ copos de plástico 

 
     Material mais específico:     

 Tecidos e lãs 
 Penas e pelos 
 Papel decorativo/papel de parede 
 Papel Crepe 
 Purpurinas 
 Botões/ missangas 

 
 
 



 

2. Workshop de Marionetas  
Técnica de Papier Mâché 

 

                  
     Marioneta do espetáculo “Diário de um migrante”, para o Teatro Ibérico, Companhia JGM, 2018 
 

         

          
Partindo dos animais preferidos de cada aluno vamos recriar a sua forma em três 
dimensões através da técnica de Papier Mâché, com jornal e fita cola, e preparar a sua 
estrutura para se transformar numa marioneta. Um workshop para dar largas à 
imaginação e descobrir uma técnica diferente de construção e modelação de volumes 
tridimensionais. 

 
 

                
    Trabalhos do workshop para crianças na Biblioteca São Lázaro, Lisboa, 2016. 
 
 
 



 
 
Público-alvo: . Famílias com crianças a partir dos 5 anos  
                            . Crianças a partir dos 7 anos                  
nº máximo de participantes: 15 crianças 
Duração: 2h30 

 
 
Público-alvo: Adultos  
nº máximo de participantes: 15 pessoas 
Duração: 3h 

   
 
 
Lista de Material:  
 Jornais 

 Arame 

 Cartão 

 Cola branca  

 Cola de contacto  

 Fita-cola de papel  

 Tesouras  

 Guaches  

 Pincéis/ godés/ copos de plástico 

 
     Material mais específico:     
 

 Tecidos e lãs 
 Penas e pelos 
 Papel decorativo/papel de parede 
 Papel Crepe 
 Purpurinas 
 Botões/ missangas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Workshop de Máscaras  
“Se eu fosse um animal” 

 
 
 

    
 

             
Trabalhos do workshop para crianças no Museu Bordalo Pinheiro, Lisboa, 2018. 

 
         

          
Partindo dos animais preferidos de cada aluno vamos criar uma máscara de cabeça em 
três dimensões com a técnica de cartão e de papier mâché. Vamos depois pintar e colar 
diversos materiais, obtendo divertidas texturas. Um workshop para dar largas à 
imaginação e descobrir uma técnica diferente de construção e modelação de volumes 
tridimensionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
Público-alvo: . Famílias com crianças a partir dos 5 anos  
                            . Crianças a partir dos 6 anos                  
nº máximo de participantes: 15 crianças 
Duração: 2h30 

 

 
 
Público-alvo: Adultos  
nº máximo de participantes: 15 pessoas 
Duração: 3h 

 

 
 
Lista de Material:  
 Jornais 

 Arame 

 Cartão 

 Cola branca  

 Cola de contacto  

 Fita-cola de papel  

 Tesouras  

 Guaches  

 Pincéis/ godés/ copos de plástico 

 
     Material mais específico:     
 

 Tecidos e lãs 
 Penas e pelos 
 Papel decorativo/papel de parede 
 Papel Crepe 
 Purpurinas 
 Botões/ missangas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


