Este é o caderno de atividades do serviço
educativo do arquipélago-centro de artes
contemporâneas.
Todas as atividades estão sujeitas a
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marcação através do nosso site ou e-mail

PARA QUEM?

ONDE FICA?

ESCOLAS • GRUPOS • CRIANÇAS • JOVENS • ADULTOS
FAMÍLIAS • CURIOSOS • TURISTAS • EMPRESAS

RUA ADOLFO COUTINHO DE MEDEIROS S/N
9600 — 516 RIBEIRA GRANDE
SÃO MIGUEL — AÇORES

O QUE SE PODE FAZER?
VISITAS GUIADAS • OFICINAS

CONDIÇÕES
MEDIANTE MARCAÇÃO
A participação em atividades isoladas como uma oficina ou uma
visita orientada, carece de uma inscrição prévia, com pelo menos um

QUANDO?

mês de antecedência, que poderá ser feita através do nosso site ou
do nosso email acacinfoazores.gov.pt
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DE SETEMBRO DE 2017 A JUNHO DE 2018
DE TERÇA A DOMINGO DAS 10H00- 18H00
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PREÇÁRIO
INGRESSO ATIVIDADES
DO CADERNO ARQUIPÉLAGO
09/2017 a 06/2018

3€

Ingresso edifício
Exposição

3€

gratuito para escolas e IPSS

gratuito para escolas e IPSS

ENTRADA LIVRE
— Domingos e feriados municipais;
— Dia Internacional dos Museus (18 Maio);
— Crianças até 14 anos;
— Portadores de Cartão Interjovem;
— Membros da APOM/ICOM, mediante comprovação documental;
— Investigadores, mediante requerimento próprio;
— Jornalistas e profissionais de turismo, no desempenho das
suas funções devidamente identificados;
— Professores e alunos de qualquer grau de ensino, e IPSS
desde que integrados em visitas de estudo
programadas com os serviços do Arquipélago;
— Mecenas, no respetivo museu;
— Funcionários da DRaC e serviços dependentes da DRaC;
— Em dia útil aquando da realização de atividades de extensão
cultural, permitindo apenas o acesso às respetivas áreas.

DESCONTOS 50%
— Portadores de Cartão-jovem;
— Jovens entre os 15 e os 25 anos de idade;
— Reformados, aposentados e pessoas
com mais de 65 anos de idade;
— Docentes de qualquer grau de ensino.

+ INFORMAÇÕES
http://arquipelagocentrodeartes.azores.gov.pt/
+351 296 470 130
acacinfo@azores.gov.pt

ESCOLAS E GRUPOS
PARA TODAS AS IDADES
FAMÍLIAS
TODO O ANO
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2 - 6 ANOS
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O QUE NOS CONTA ESTE ESPAÇO?
O ESTOJO MÁGICO TEM A RESPOSTA!

Vamos, então, contar a sua verdadeira história, mostrando
fotografias, esboços e outras surpresas. Com o estojo mágico
será possível descobrir muitas curiosidades sobre o edifício do
ARQUIPÉLAGO – Centro de Artes Contemporâneas.

O PAPEL VAI NA MÃO
Vamos recordar o jogo “o lencinho vai na mão”?
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Nesta atividade não haverá um lenço mas sim um papel, com
parte da imagem de uma obra. Todos juntos terão de descobrir
onde ela está, e sempre que uma obra for encontrada iremos
contar muitas curiosidades sobre ela!

BICHINHOS NA BIBLIOTECA

Nesta atividade mostramos como é feita a manutenção dos
livros e falamos sobre as espécies que podem surgir e o que
podem provocar nestes objetos. No fim, propomos a criação
de bibliófagos (bichos que habitam nos livros) de plasticina
que habitarão a nossa biblioteca.

VIAGEM GEOMÉTRICA DO EXISTENTE AO IMAGINÁRIO
Quantas formas geométricas existem no ARQUIPÉLAGO?
O edifício passa a ser o objeto de estudo. O desafio é encontrar
formas geométricas pelo edifício, desenhá-las e criar novos
espaços com esses elementos.
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Imagina o que foi o edifício deste Centro de Artes, e o que se
fazia em cada espaço?
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6 - 12 ANOS
UMA FORMA DE CADA SÍTIO
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Ao olhar para este edifício, em apenas 5 minutos, o que se memoriza?
Este exercício é importante para treinar a capacidade de
observação e memória dos espaços. Em simultâneo acabamos
por perceber que todos nós escolhemos elementos diferentes.
O desafio é recriar os espaços através da seleção dos elementos
anteriormente memorizados.

Eu fui
e achei...

Vamos observar o ARQUIPÉLAGO.
Como é que ele era antes? Vamos descobrir as diferenças?
Através de imagens e outros materiais que disponibilizamos no
decorrer da atividade, desafiamos à identificação dessas diferenças.

PERSONAGENS ANIMADAS

Dentro de um livro há imensas personagens. E numa
Biblioteca, quantas existem?
Vamos dar vida às personagens dos livros. Vamos
transformá-las em verdadeiros bonecos de animação!
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JOGO DAS DIFERENÇAS

Vou sem
falta
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12 - 17 ANOS
O QUE SE FAZ AQUI?
Vem conhecer o ARQUIPÉLAGO!
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Curiosidade em saber o que fazemos aqui?
Lançamos o desafio de “habitar” o Arquipélago no papel
de colaborador…
Saber quem cá trabalha e o que faz. Conviver com a nossa
equipa. Conhecer os espaços que nem sempre são mostrados.
Será um dia especial!

PENSAR O ESPAÇO
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O papel de um curador passa por, entre outras coisas,
definir um tema para uma exposição, selecionar as obras a
expor e organizá-las no espaço expositivo.

(RE)CRIANDO MAQUETES
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Vamos pensar, criar e montar um ARQUIPÉLAGO em 3D.
Estamos curiosos para ver as novas maquetes.
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Assumir agora esse papel é o desafio que lançamos. Usar as
plantas das salas expositivas do ARQUIPÉLAGO e desenhar
uma apresentação alternativa das nossas exposições são
algumas das tarefas propostas.
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PARA TODAS
AS IDADES
CURIOSO(NÃO TEM)IDADE
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Curiosos em saber mais sobre uma obra da nossa coleção? Só
precisamos que digam qual, e nós preparamos uma sessão
especial. A Coleção ARQUIPÉLAGO é visitável em
http://arquipelagocentrodeartes.azores.gov.pt/artistas/

Sempre que vamos a um espaço museológico, não devemos
mexer nos objetos que observamos. Mas aqui, nesta atividade,
dá-se a oportunidade de tocar e conhecer alguns dos materiais
que os artistas utilizam nas suas obras de arte.

TRABALHAR O IMAGINÁRIO

Quero
muito ir

Com base na nossa coleção, vamos falar sobre uma obra, sem
nunca a desvendar. Vamos descrevê-la para que seja possível
imaginá-la e recriá-la. No fim, veremos como cada participante
a imaginou, e desvendar a original.
Estamos curiosos para ver a vossa imaginação!
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TOCAR O INTOCÁVEL
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O MEU PERCURSO

Vou levar
um amigo

Nesta atividade propomos vários percursos que serão
sorteados no início de cada visita. Ao longo do percurso, e de
forma individual, serão escritas num papel palavras ou frases
sobre o que sobressai de cada uma das obras. Haverá uma
pequena conversa onde se discutirão as diferentes versões
dadas a cada uma delas, para que em conjunto, se crie um
esboço a partir das várias interpretações.

AJUDAS-ME A DESCOBRIR?
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Com base na nossa coleção, cada dupla de participantes será
desafiada a descrever ao seu parceiro uma obra da Coleção
ARQUIPÉLAGO, a fim de se poder retratar de que obra se está a falar.
No fim, desvenda-se a obra e fala-se da sua história e curiosidades.
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FAMÍLIAS

ÚLTIMO DOMINGO
DE CADA MÊS | 15H00
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TODO O ANO
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VISITAS GUIADAS
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As visitas guiadas ao ARQUIPÉLAGO - Centro de Artes
Contemporâneas estão disponíveis todo o ano, de terça
a domingo das 10H - 18H, mediante marcação através do
acacinfo@azores.gov.pt.
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VISITAS-OFICINA DESENVOLVIDAS EM
PARALELO COM A NOSSA PROGRAMAÇÃO
Para além das atividades apresentadas neste caderno, o Serviço
Educativo desenvolve ao longo do ano, e em paralelo com a
programação do Centro de Artes, uma série de atividades.
Sugerimos a consulta periódica do nosso site e a subscrição da
nossa newsletter para mais informações.
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Esta atividade é ideal para as instituições cuja deslocação até
nós é mais difícil. Damos, assim, oportunidade de levar uma das
nossas atividades à própria instituição. Envie-nos um email e
nós propomos uma atividade.
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AO TEU ENCONTRO
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OFICINAS E MANUTENÇÃO
João Marques
João Silva
Pedro Gouveia

PRODUÇÃO
Dalila Couto
Ricardo Botelho

LOJA
Manuel Oliveira

COMUNICAÇÃO
Bárbara Ávila Pacheco
Tânia Moniz (estagiário)
MUSEOLOGIA E ARTES VISUAIS
Diana Gonçalves dos Santos
AUDIOVISUAL E MULTIMÉDIA
Marco Machado
SERVIÇO EDUCATIVO
Beatriz Brum
Sara Silva (estagiário)
Andreia Oliveira (estagiário)
CENTRO DOCUMENTAL E
BIBLIOTECA
João Almeida
Carlos Frazão (estagiário)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Joana Santos
Marco Ventura
Alexandre Lopes (estagiário)
ESPAÇO E ESTRUTURA
ARQUITETÓNICA
Raquel Teves

ASSISTENTES DE SALA
José Paulo dos Santos
Nuno Roque
Andreia Graça (estagiário)
Hélder Melo (estagiário)
Lino Medeiros (estagiário)
Rodrigo Silva (estagiário)
Ricardo Ferreira (estagiário)
Patrícia Bento (estagiário)
Sabrina Vieira (estagiário)
Vanessa Rocha (estagiário)
RECEÇÃO E SEGURANÇA
PROVISE - Sociedade de Proteção,
Vigilância e Segurança, Lda.
APOIO TÉCNICO
SEGMA - Serviços de Engenharia,
Gestão e Manutenção, grupo EDA
FOTOGRAFIA
Álvaro Miranda
Rui Soares
DESIGN GRÁFICO
Visual Kitchen
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IMPRESSÃO
Accional – Ações Promoções e
Representações, Lda.
Nova Gráfica, Lda.
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FICHA TÉCNICA
DIREÇÃO
Fátima Marques Pereira

