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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 

 
 
 


