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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Bordados de Tibaldinho

ÁREAS DISCIPLINARES
Todas as áreas

NÍVEIS DE ENSINO
Ensino Secundário e Profissional

NOME DA ATIVIDADE
Vamos aprender a bordar?

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Pretende-se que a turma prepare um 
momento formativo para os/as alunos/as 
mais novos/as.
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COMO CHEGAR
O Bordado de Tibaldinho constitui uma manifestação artesa-
nal secular, ocupando um lugar de referência e de identidade 
cultural dos mangualdenses, apresentando-se como produto 
endógeno, não só de Mangualde, mas mais especificamente 
de Alcafache.

Câmara Municipal de Mangualde

Largo Dr. Couto 102

3530 - 134 Mangualde

Oliveira
de Frades
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PREPARE A SUA VISITA

Verifique que atividades 
educativas poderão realizar 
no local.

Entre em contacto com o local.
Câmara Municipal de Mangualde
+351 232 619 880
geral@cmmangualde.pt

Prepare as atividades 
a realizar.

Reserve e agende 
a visita de estudo para 
os/as seus/suas alunos/as.
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FIQUE A 
SABER MAIS 
SOBRE O LOCAL

O 
Bordado de Tibaldinho 
constitui um caso espe-
cífico entre os bordados 
tradicionais portugueses. 

Caracteriza-se por ser um harmonioso 
bordado a branco, sobre pano branco, 
com uma gramática decorativa que 
o distingue dos demais, com tradição 
reconhecida e comprovada, ganhando 
a sua genuinidade e identidade própria. 

Pelo seu valor patrimonial e simbólico 
considera-se um bordado único, consti-
tuindo parte importante do património 
cultural e imaterial do País, um símbolo 
de identidade e orgulho da comunidade 
do Concelho de Mangualde e particular-
mente da Freguesia de Alcafache.
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Encontra-se abaixo o site onde se pode 
encontrar informação sobre a história 
e o processo de confeção, bem como, 
o contacto das pessoas habilitadas para 
esta arte.

Graças à Câmara Municipal de Mangual-
de e à Junta de Freguesia de Alcafache, 
os Bordados de Tibaldinho foram resga-
tados da antiguidade para serem hoje 
reconhecidos como bens do património 
cultural imaterial e ainda possuírem cer-
tificação, garantindo assim a sua autenti-
cidade, genuinidade e qualidade.

Dessa forma, poderão ser desenhadas 
uma série de atividades a realizar com 
pessoas habilitadas para o efeito, desde 
que devidamente articuladas com as 
entidades em questão.

DESCUBRA AS 
ATIVIDADES QUE 
PODE FAZER COM 
OS/AS ALUNOS/AS
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ATIVIDADE
Vamos aprender a bordar?
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

Nesta atividade pretende-se que 
os/as alunos/as conheçam a arte 
do Bordado de Tibaldinho e que 
planeiem como a ensinar aos 
mais pequenos. 

Nível de Ensino
Ensino Secundário e Profissional 

Competências a Desenvolver
Compreensão de conteúdos

Saber técnico

Sensibilidade estética

Duração da Atividade
Atividade com diferentes momentos

Complexidade
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OBJETIVOS

Promover a 
aprendizagem entre 
gerações e a passagem 
de conhecimentos.

Aprender-ensinando 
como forma pedagógica 
de excelência.

Apresentar à turma 
o Bordado de Tibaldinho 
e a sua confeção.
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1. Preparação
Consolide os seus conhecimentos sobre o Bordado 
de Tibaldinho através do site: www.bordadodetibaldinho.pt

Neste site poderá encontrar não só a descrição e história 
desta arte, mas também uma série de documentos sobre 
a própria técnica e confeção do produto.

Entre em contacto com as pessoas identificadas para o efei-
to, para que possa organizar um momento formativo entre 
estas e a turma, a fim de conhecerem em detalhe esta arte.

Prepare, de forma muito superficial, um plano de formação 
para servir como base aos/às alunos/as no momento de cria-
ção do seu workshop.

2. Introdução
Esta atividade tem como objetivo que os/as alunos/as 
aprendam para conseguirem ensinar. Assim, deverão 
desenvolver uma série de competências que lhes permitam 
a transmissão de conhecimentos.

3. Implementação
Depois de realizada uma primeira abordagem junto das ar-
tesãs  do Bordado de Tibaldinho, sugere-se aos/às alunos/as 
que criem um workshop de modo a ensinar aos mais jovens 
esta arte secular.
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Para isso deverão ter em conta os seguintes aspetos:

Quem querem ensinar: realizar contactos, 
conhecer o público (idade, número, etc.)

Identificar as necessidades (material, espaço, 
autorizações, marcações)

Construir uma planificação que vá ao encontro 
dos objetivos dos alunos.

Depois de transmitidas as informações necessárias, 
crie grupos de trabalho e forneça-lhes as informações 
necessárias para o início da tarefa.

Vá supervisionando o trabalho realizado, tentando 
não interferir muito nas dinâmicas construídas pelos/as 
alunos/as. 

4. Reflexão
Crie vários momentos de reflexão:

Este é um trabalho que irá exigir várias etapas 
chave para que resulte. Assim, crie momentos 
para fazer um ponto de situação e refletir sobre 
o trabalho realizado.
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ANEXOS Anexo I 
Workshop de Bordados 

de Tibaldinho

Para a construção de um workshop, existem uma série 
de ideias que deverão ser tidas em conta:

Público-alvo
A quem querem ensinar?
Que idade e competências já possuem essas crianças?
Onde se encontram?
Como realizar o contacto e perceber a disponibilidade?

Metodologia de formação
Como se pode ensinar o Bordado de Tibaldinho?
Quanto tempo é necessário para essa aprendizagem?
Qual a melhor forma de o fazer?
• Vídeo
• Passo a passo escrito
• Demonstração (pequeno ou grande grupo)
• Primeiro explicar tudo e depois experimentar
• Intercalar a explicação com a execução
Quais as informações a transmitir? (só a técnica ou também 
a história?)
Seria mais interessante ter alguém experiente para fazer 
a primeira bordagem?

Recursos necessários
Que recursos são necessários? Quantidades? 
Como os vão arranjar?
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O Bordado de Tibaldinho constitui 
um caso específico entre os bordados 
tradicionais portugueses. Caracteriza-
-se por ser um harmonioso bordado a 
branco, sobre tecido igualmente branco, 
algodão, linho ou meio linho, executado 
artesanalmente com grande predomi-
nância de ilhós, o que lhe confere uma 
gramática decorativa e simbolismo único 
e singular, tornando-o inconfundível. O 
enleio (espiral de ilhós) e as canoas são 
os motivos mais característicos desta 
produção.

Pelo seu valor patrimonial e simbólico, 
considera-se um bordado genuíno, 
constituindo parte importante do pa-
trimónio cultural e imaterial do País.

Anexo II 
Bordados de Tibaldinho

Um símbolo de identidade e orgulho da 
comunidade do Concelho de Mangual-
de e particularmente do Concelho de 
Alcafache, que urge preservar, valorizar 
e promover.

Em termos da sua representatividade 
histórica, o Bordado de Tibaldinho cons-
titui uma tradição de origem indeter-
minada, sendo que os exemplares mais 
antigos de que existe conhecimento 
têm entre 150 e 200 anos.
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www.valorizateviseudaolafoes.pt

cimviseudaolafoes
@cimviseudaolafoes


