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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Cerutil

ÁREAS DISCIPLINARES
Artes e Ciências

NÍVEIS DE ENSINO
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico

NOME DA ATIVIDADE
Os oleiros

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Pretende-se que a turma experiencie a 
arte da olaria e que conheça um pouco 
mais sobre a história da cerâmica.
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COMO CHEGAR
A empresa Cerutil situa-se na zona industrial do Sátão, 
apresentando um espaço dotado de equipamentos de 
última geração e uma equipa especializada.

Cerutil

Zona Industrial do Sátão 

Alto da Ucha

3560 - 195 Sátão

Oliveira
de Frades
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PREPARE A SUA VISITA

Verifique que atividades 
educativas poderão realizar 
no local.

Prepare as atividades 
a realizar.

Entre em contacto com o local.
Cerutil
+351 232 980 030 / 968 117 150
cerutil@visabeiraindustria.com

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

A 
Cerutil é uma marca que 
representa uma moderna 
unidade fabril, especializa-
da na produção de loiça de 

mesa e de forno. Esta unidade pertence 
à Visabeira Indústria, uma das sub-hol-
dings do Grupo Visabeira.

Esta empresa goza da grande vantagem 
que é fazer parte de um grupo económi-
co de carácter multinacional, que usan-
do as sinergias que deste facto advêm, 
conseguem colocar os seus produtos de 
grande qualidade e design inovador, nos 
diversos mercados internacionais.
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Seria interessante sugerir 
aos/às alunos/as que 

pesquisassem se em casa 
possuem alguma peça 

produzida pela Cerutil.

É uma unidade fabril moderna, que 
dispõe de mais de 15.000 metros 
quadrados de área produtiva, num 
layout otimizado, que representa uma 
referência a nível nacional no fabrico 
de loiça de mesa e de forno.

A Cerutil, através do uso das tecnologias 
mais avançadas e empregando cerca de 
180 profissionais altamente especializa-
dos, produz mais de 30.000 peças por 
dia e coloca-as em diversos mercados 
internacionais: França, Inglaterra, Alema-
nha, Itália e Estados Unidos.
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ATIVIDADE
Os oleiros
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

A atividade constitui uma viagem 
pela história da cerâmica, onde 
os/as alunos/as poderão 
experienciar a técnica do barro.

Nível de Ensino
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 

Competências a Desenvolver
Pensamento criativo

Sensibilidade estética e artística

Duração da Atividade
90 minutos

Complexidade

Notas: 
Poderá informar-se se existe um 
familiar ligado à olaria que possa estar 
presente na sala e desenvolver uma 
atividade em parceria com a turma.
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OBJETIVOS

Desenvolver algumas
 técnicas do barro.

Desenvolver a criatividade 
e o sentido estético.

Explorar um 
pouco da história 
da cerâmica.
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1. Preparação
Prepare o computador  e o projetor para apresentar
 “A história da cerâmica”.

Prepare algum material necessário para trabalhar o barro, 
nomeadamente:
• Rolo
• Teques
• Garrote
• Avental
• Pano de flanela

Poderá também reunir alguns exemplares de cerâmica 
para dar exemplos concretos.

2. Introdução
Esta atividade iniciará com um momento expositivo, 
passando depois para uma atividade prática guiada pelo/a 
professor/a, tanto quando necessário.

3. Implementação
Projete a apresentação relativa à história da cerâmica
 e transmita-a de forma lúdica.

Depois de explicar um pouco do que é a cerâmica, poderá 
mostrar alguns exemplos que identificou a fim de mostrar 
aos/às alunos/as inúmeras utilidades destes utensílios.

De seguida, organize-os/as como achar mais convenien-
te e inicie a exploração do barro. Em primeiro lugar deixe 
que os/as alunos/as manuseiem o barro, criando algumas 
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formas e exemplifique algumas técnicas/movimentos 
interessantes.

Depois, proporcione-lhes um momento criativo, 
deixando-os/as criar algo ao seu gosto.

Quando as peças estiverem executadas, poderá sugerir 
que as decorem com tinta, missangas, autocolantes, 
fitas, etc.

4. Reflexão
Nestas idades a melhor reflexão que se pode fazer 
é a experimentação. 

Deixe que os/as alunos/as “ponham as mãos na massa” 
e testem as suas capacidades motoras e artísticas.

Vá fazendo questões ao longo da atividade para 
garantir a motivação e interesse de todos/as.
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www.valorizateviseudaolafoes.pt

cimviseudaolafoes
@cimviseudaolafoes


