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                                          Páscoa Criativa  no Museu de Angra do Heroísmo 
 
O Museu de Angra do Heroísmo apresenta, 
desde 1 de Abril até 4 de Maio, nas instalações 
do seu Serviço Educativo, uma exposição 
intitulada Ovo Criativo. A mesma integra 
trabalhos realizados na disciplina de 
Educação Visual e Tecnológica, por alunos do 
5º e 6º ano de quatro estabelecimentos de 
ensino dos concelhos de Angra e Praia da 
Vitória. Tratou-se de uma iniciativa da EB2 dos 
Biscoitos, que assim pretendeu assinalar os seus 
25 anos, e no âmbito da qual foram criados 
grandes ovos revestidos a gesso, os quais foram 
distribuídos pelas turmas das escolas envolvidas 

no projecto, que se encarregaram de os decorar de forma 
original e imaginativa. Alguns dos ovos evocam a obra de 
grandes artistas como Miró, Matisse ou Van Gogh, outros 
reinventam os símbolos tradicionais de Páscoa, outros 
ainda inspiram-se na música ou abordam a temática 
espacial. Os materiais, na sua maioria reciclados, estão 
combinados e utilizados com criatividade e mestria e os 
resultados conseguidos são visualmente apelativos.  É 
difícil não nos deixarmos seduzir pela ingenuidade 
francamente encantadora dos vários coelhinhos, pelo 
arrojo dos ovos que evocam a magia do cinema ou pelo 
exotismo daqueles que foram ornados com motivos 
étnicos. A actividade foi coordenada pelo professor 
Sérgio Lemos e contou com o apoio dos docentes do 
Grupo de Educação e Visual e Tecnológica das EB2 dos 
Biscoitos, 
Angra do 
Heroísmo 
e Praia da 

Vitória e também da EBS Tomás de Borba. 
 
Nas últimas semanas, decorreram igualmente, 
no Serviço Educativo do Museu de Angra do 
Heroísmo,  vários ateliês subordinados ao tema 
«É Primavera no Museu». As actividades 
envolveram cerca de 150 crianças, do jardim de 
Infância  O  Carrocel e das  escolas do 1.º ciclo 
da Conceição, Doze Ribeiras e Serreta.  
  
Durante as restantes semanas de Abril e 
durante o mês de Maio, está prevista a realização dos ateliês Tesouros do Barroco, À Cata dos 
Ventos e Papel Feminino, cujo funcionamento e condições de inscrição se encontram descritas 
no seguinte endereço: http://museu-angra.azores.gov.pt/museu-educativo.html . 


