
Workshops 
________________________________________Ana Sofia Gonçalves 

 
 

 

1. Workshop de Ilustração  
“Queres namorar comigo?”  
A partir do livro “Queres namorar comigo?” 

 
 

          
Livro “Queres namorar comigo?” de João Ricardo, editora Dinalivro. 
 
Depois de conhecermos a história de amor entre um caracol e uma girafa, do livro 

“Queres namorar comigo?”, vamos imaginar outras histórias de amor improváveis entre 
animais, onde o amor vence qualquer obstáculo.  Vamos reinventar-lhes a forma e 
acrescentar-lhes objetos e adereços, de modo a enriquecer a ilustração. Um workshop 
para dar largas à imaginação e descobrir uma técnica diferente, à base da colagem de 
vários materiais, de modo a obter volumes tridimensionais. 

 
 

        
Trabalhos do workshop de ilustração para crianças na Biblioteca de São Lázaro, Lisboa, 2017 
 



 
 
Público-alvo: . Famílias com crianças a partir dos 5 anos 
                            . Crianças a partir dos 6 anos  
 
nº máximo de participantes: 20 crianças 
Duração: 2 horas 

 
 
 
Público-alvo:  . Adultos  
 
nº máximo de participantes: 20 pessoas 
Duração: 2h30 

 
 
 
Lista de material: 
 

 Livros com animais 

 Cartolina branca A4 
 Cola branca 
 Cola de contacto 
 Tesouras 
 Lápis de cor 
 Lápis de cera 

 
          Material mais específico:     

 
 Tecidos 
 Penas  
 Papel decorativo/papel de parede 
 Papel Crepe 
 Purpurinas 
 Botões/ missangas 
 Lãs 
 Pelos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Workshop de Ilustração  
    “No tempo em que os animais falavam...” 
 
 

                          
         D. Gaspar XVI, técnica mista s/ papel, 2010                           D. Leopoldo, técnica mista s/ papel, 2010 

 
 

Neste workshop vamos explorar um universo fantástico, num mundo em que os animais 
adquirem uma personalidade própria. Partindo dos animais preferidos de cada 
participante ou até mesmo dos seus animais de estimação, vamos reinventar a sua 
forma e acrescentar-lhe objetos e adereços, fornecendo assim algumas características 
humanas. Vamos também descobrir uma técnica diferente de ilustração, à base de 
colagens de materiais diversificados, de modo a obter volumes tridimensionais.  

 
 
 

                                   
              Trabalhos do workshop de ilustração para crianças no Museu Bordalo Pinheiro, Lisboa, 2017 
 

 
 
 



Público-alvo:  . Famílias com crianças a partir dos 5 anos 
                             . Crianças a partir dos 6 anos  
nº máximo de participantes: 20 crianças 
Duração: 2 horas 

 
 
 
Público-alvo: Adultos  
nº máximo de participantes: 20 pessoas 
Duração: 2h30 

 
 
 
Lista de material: 
 

 Livros com animais 

 Cartolina branca A4 
 Cola branca 
 Cola de contacto 
 Tesouras 
 Lápis de cor 
 Lápis de cera 

 
          Material mais específico:     

 
 Tecidos 
 Penas  
 Papel decorativo/papel de parede 
 Papel Crepe 
 Purpurinas 
 Botões/ missangas 
 Lãs 
 Pelos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Workshop de Ilustração 
 “Se eu fosse um pássaro” 
 A partir do livro “Diário de um Migrante”  
 
 

    
Livro “Diário de um migrante”            Ana Sofia Gonçalves, “Tanta gente como eu”, colagem sobre papel, 2016 
 
 
Sinopse 
 
“Se eu fosse um Pássaro migrante…” Que pássaro seria?... o que levava comigo?... 

para onde iria? Depois de conhecermos a história do livro “Diário de um Migrante”, 
vamos imaginar como seríamos se fossemos um pássaro e tivéssemos que migrar. 
Vamos reinventar-lhe a forma e acrescentar-lhe objetos e adereços, de modo a 
enriquecer a ilustração. Um workshop para dar largas à imaginação e descobrir uma 
técnica diferente, à base da colagem de vários materiais, de modo a obter volumes 
tridimensionais. 

 
 

                        
Trabalhos do workshop de ilustração para crianças na Escola Básica das Naus, Lagos, 2018. 



                 
Trabalhos do workshop de ilustração para adultos, Encontro de Literatura em Pombal, 2018. 

 
 
 
Público-alvo:  . Famílias com crianças a partir dos 5 anos 
                             . Crianças a partir dos 6 anos  
nº máximo de participantes: 20 crianças 
Duração: 2 horas 

 
 
Público-alvo: Adultos  
nº máximo de participantes: 20 pessoas 
Duração: 2h30 

 
Lista de material: 
 

 Livros com animais 

 Cartolina branca A4 
 Cola branca 
 Cola de contacto 
 Tesouras 
 Lápis de cor 
 Lápis de cera 

 
          Material mais específico:     

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

 
 
 



4. Workshop de Escultura 
 “Se eu fosse um pássaro” 

 A partir do livro “Diário de um migrante” 
   
 

             
Livro “Diário de um migrante”, Dinalivro                         Ana Sofia Gonçalves, técnica mista sobre papel, 2013 
 
 

“Se eu fosse um Pássaro Migrante” Que pássaro seria?... o que levava comigo?... para 
onde iria? Depois de conhecermos a história do livro “Diário de um Migrante”, vamos 
imaginar como seriamos se fossemos um pássaro e tivéssemos que migrar. 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. Um workshop para dar largas à 
imaginação e descobrir uma técnica diferente de construção e modelação de volumes 
tridimensionais. 

  

       
        Trabalhos do workshop de escultura para crianças no Museu Bordalo Pinheiro, Lisboa, 2017. 



               
      Trabalhos do workshop de escultura para adultos na Biblioteca Municipal de Sintra, 2017. 

 
 
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 

 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 

 
 
 

 



5. 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 

 
 
 
 



6. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Workshop de assemblage 
  “Caixinha de memórias” 
 

         
      Primeiros socorros, técnica mista s/ madeira, 2015                No regresso, técnica mista s/ madeira, 2017 
  
Neste workshop vamos transformar uma simples caixa de sapatos num pequeno 
tesouro precioso, pleno de recordações, sentimentos e histórias fascinantes. Nele 
vamos “guardar” tudo o que é de mais valioso e que esteja relacionado com 
memórias da família, com lembranças de momentos especiais e com as coisas que 
mais gostamos nas nossas vidas. Para isso, pede-se a cada participante que traga 
elementos para colocar na sua caixa, que tenham em si um significado especial, tais 
como: objetos, fotografias, brinquedos antigos, imagens, etc. 
 

              
          Trabalhos de alunos do Jardim de Infância do Liceu Francês Charles Lepierre, Lisboa, 2017. 
 

             
                 Trabalhos de alunos do 2º Ano do Ensino Básico, Liceu Francês Charles Lepierre, Lisboa. 
 



 
 

                   
                        Trabalhos de alunos do 11º ano do Colégio Pedro Arrupe, Lisboa, 2015. 
 
 
 
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 crianças 
Duração: 3h00 

 
 Material necessário: 
 

 Caixa de sapatos com tampa  
 Cola branca 
 Cola de contacto 
 Guaches 
 Godés/copos de plástico 
 Trichas 
 Jornais e revistas  

 
Material específico:     
 Penas  
 Papel crepe (ou de seda)  
 Papel celofane 
 Papel decorativo/papel de parede 
 Brilhantes 
 Botões 
 Lãs 
 Tecidos, fitas e rendas 
 Pelos 



9.  Workshop de assemblage 
  “O que guardo no meu coração” 
 

      
      Memórias, técnica mista s/ tela, 2018                                       Entrega, técnica mista s/ tela, 2018 
  
 
 
 
Neste workshop vamos transformar uma simples lata de atum num pequeno 
tesouro precioso, pleno de sentimentos, reportando para “o que se guarda no nosso 
coração”. Nela vamos “guardar” tudo o que é de mais valioso e que esteja 
relacionado com as coisas que mais gostamos nas nossas vidas. Para isso, pede-se a 
cada participante que traga elementos para colocar na sua lata, que tenham em si 
um significado especial, tais como: objetos, fotografias, brinquedos, etc. 
 

   
 

      
Trabalhos de alunos do Colégio Pedro Arrupe, Lisboa, 2015. 
     
 
 



Público-alvo:  . Famílias com crianças a partir dos 5 anos 
     . Crianças a partir dos 6 anos 
 
nº máximo de participantes: 15 crianças 
Duração: 2h00 

 

 
Público-alvo: . Adultos 
nº máximo de participantes: 15 crianças 
Duração: 2h30 

 
 
 Material necessário: 
 

 Lata de atum 
 Cola branca 
 Cola de contacto 
 Guaches 
 Jornais e revistas 
 Fita-cola de papel 

 
 

Material específico:     
 Penas  
 Papel crepe (ou de seda)  
 Papel celofane 
 Papel decorativo/papel de parede 
 Brilhantes 
 Botões 
 Lãs 
 Tecidos 
 Pelos 

  
                

 
 

 

 

 
 
 

  


