Um conjunto de atividades surge da paixão dos criadores d´Alpetratínia por livros e pela
transmissão de conhecimento, associada à paixão pelos Cães da Serra da Estrela.

Uma paixão de anos para João.
Uma paixão recente para Marta.
Especialmente quando dirigidas a crianças, com meiguice, de forma pedagógica e divertida
querem desmistificar o receio por aquele que sabem ser o melhor amigo do Homem e dar a
conhecer a raça que criam.

“Cães, novelos e muitos retratos”

Visita à exposição de fotografia +Hora do conto + atelier (1º, 2º e 3º Ciclo)

Atividade proposta
“Cães, novelos e muitos retratos”
Visita + Hora do Conto + Atelier
Este atelier surge em articulação entre o Serviço Educativo do Museu dos
Lanifícios e o Canil d’ Alpetratínia (Marta Correia & João Silvino) e está
integrado na “CÃOstelação” – Exposição de Fotografia sobre o Cão da
Serra da Estrela, que estará patente ao público no Museu dos Lanifícios
de 18/04/2012 a 20/05/2012.

http://caostelacao.blogspot.pt/

Objetivos da Atividade
Apresentar a fotografia como elemento artístico, de registo e
transmissão de mensagem.
Dar a conhecer o Cão da Serra da Estrela como importante património
local, valorizando as vertentes da função original, integrado na atividade
pastoril, importante para a economia regional envolvendo a produção de
laticínios, derivados, lanifícios, etc…
Fomentar a leitura e a análise da mensagem que os textos nos
transmitem.
Valorizar no relacionamento Homem-Cão, o respeito por todos os cães e
a necessidade de ser o ser humano a entender o cão para se conseguirem
relações positivas para ambos.
Promover o contato com a máquina fotográfica transmitindo os cuidados
a ter e noções básicas para conseguir uma boa fotografia.

Plano da atividade
1. Visita guiada à exposição “CÃOstelação” – onde é dado especial enfoque à existência de
duas variedades da raça Cão da Serra da Estrela, à sua função original de proteção de
rebanhos e ao seu relacionamento com as pessoas;

2. Hora do Conto – Leitura de um de dois contos relacionados com o tema de acordo com a
faixa etária: a) 6-11 anos - “O Cão Mal Desenhado” de Emma Dodson
b) 12-15 anos – “O Cão Pastor” de Maria Alberta Meneres
3. Conversa sobre o conto e contacto direto com cães das duas variedades da raça: Pelo
Comprido e Pelo Curto.
A conversa sobre o conto será distinta entre os 2 grupos:
a) 6-11 anos - “O Cão Mal Desenhado” de Emma Dodson – um conto que nos remete para a
autoconfiança, a igualdade, o direito à diferença e o respeito que devemos ter para com
todos os seres.
b) 12-15 anos – “O Cão Pastor” de Maria Alberta Meneres – um dos raríssimos contos que
tem como objeto central a função original do Cão da Serra da Estrela (proteção de
rebanhos) e que nos remete para a origem dos diversos tipos de cães, as suas utilidades
diferentes e as condições de que necessitam para serem equilibrados e felizes quando
assumem a “moderna função” de cão de companhia.
4. Um profissional da fotografia dará indicações práticas adequadas à idade sobre a
utilização de máquinas fotográficas após o que, tendo como modelos os cães presentes, cada
criança terá a oportunidade de fotografá-los.
(As fotografias serão posteriormente enviadas aos participantes)

Informações úteis
Atividade disponível entre 18 de abril e 20 de maio

Número de participantes máximo/atividade – 25
Duração: 90 min
Custos da atividade: (visita+hora do conto+atelier) – 40 €
Marcações para:
Serviço Educativo do Museu de Lanifícios da UBI
Paula Fernandes
275 319 724 | educmuslan@ubi.pt

