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A importância deste 
Recurso? 

Acredita-se que o uso deste 
Recurso Pedagógico (RP) 
favorece a aprendizagem e 
desenvolve diferentes 
habilidades das crianças. 
Este RP permite que a criança 
encontre meios para interagir 
socialmente, primeiro, entre os 
elementos da família na qual 
está inserida, e depois com a  
sociedade da qual faz parte. A 
criatividade implícita neste RP 
tem por objetivo favorecer o 
processo de aprendizagem da 
criança por meio de recursos 
pedagógicos adaptados às 
diferentes faixas etárias. 

Para quem? 

As ações do Serviço Pedagógico 
do Turismo Industrial de S. João 
da Madeira, apresentadas neste 
Recurso foram pensadas, 
especialmente, para o público 
mais jovem, em contexto 
familiar. Pretende chegar a 
diferentes idades e perfis, com a 
intenção de criação de uma 
plataforma de entendimento 
entre pessoas com bases físicas 
e motoras, intelectuais, sociais, 
culturais e económicas distintas, 
com vista a promoção para a 
cidadania e o conhecimento e 
compreensão do outro.  

APRESENTAÇÃO 
 RECURSO PEDAGÓGICO LIGA-TE À INDÚSTRIA

RECURSO 
PEDAGÓGICO PARA 
FAMÍLIAS 
A indústria desde sempre que se constituiu como lugar 

privilegiado de construção de ideias de futuro. Fundamentais 

para a construção da sociedade que conhecemos, os espaços 

industriais possuem um valor social acrescido pela sua 

potencialidade em se constituírem como lugares de referência 

ao passado histórico, mas também como espaços de reflexão 

sobre questões do presente e do futuro. 

A Indústria pode ser, assim, muito mais do que um lugar de 

produção de bens, pode ser um recurso de criatividade e 

inspiração para as crianças e jovens desenvolverem atividades 

que promovam o conhecimento. Para isso preparamos este 

Recurso com Fichas de Atividade para serem exploradas em  

contexto familiar. 
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CADA PÉ  
O SEU SAPATO 
INDÚSTRIA DO 

CALÇADO PÁG.11

DA MINA AO LÁPIS 
INDÚSTRIA DO LÁPIS 

PÁG. 21 

CADA CABEÇA O SEU 
CHAPÉU 

INDÚSTRIA DA 
CHAPELARIA PÁG. 25 

INDÚSTRIA TÊXTIL 

INDÚSTRIA  DO CALÇADO 

INDÚSTRIA DO LÁPIS 

INDÚSTRIA DA CHAPELARIA

OFICINAS PORTÁTEIS

A INDÚSTRIA E A CRIATIVIDADE 
NO CONFORTO DA SUA CASA

8 FICHAS DE ATIVIDADE

A COMPLEXIDADE DO 
FIO E DA TEIA 

INDÚSTRIA TÊXTIL 
PÁG. 4
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OFICINAS 
PORTÁTÉIS 

A INDÚSTRIA E A 
CRIATIVIDADE NO 

CONFORTO DA SUA 
CASA

CADA PÉ  
O SEU SAPATO 
INDÚSTRIA DO 

CALÇADO PÁG. 11 

DA MINA AO LÁPIS 
INDÚSTRIA DO LÁPIS 

PÁG.21

CADA CABEÇA O SEU 
CHAPÉU 

INDÚSTRIA DA 
CHAPELARIA PÁG. 25

INDÚSTRIA TÊXTIL 

Heliotextil 

Flexitex

INDÚSTRIA TÊXTIL

A COMPLEXIDADE DO FIO E DA TEIA

2 FICHAS DE ATIVIDADE
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Ficha técnica 

Conceção 

Turismo Industrial 

Temática 

Indústria Têxtil 

✦ A trama e a teia 

Público-alvo 

2º Ciclo  
10 aos 12 anos 

Duração 

45 min. 

Empresas 

Heliotextil  
Flexitex 

Material 
✦ Cartão para os 

moldes; 
✦ Fios de várias cores; 
✦ Tesouras. 

FICHA 1 
Ficha Pedagógica - INDÚSTRIA TÊXTIL – “Roda o fio” 

Roda o fio 
Pretendemos nesta atividade, refletir sobre novas utilidades da 

matéria-prima principal das empresas Heliotextil e Flexitex, o fio, 

na execução de um cordão que poderá ter diversas utilidades 

para os mais pequenos, como pulseiras ou cordões de sapatos.  

As empresas em questão utilizam o fio na produção de 

inúmeros materiais que fazem parte do nosso dia-a-dia, de uma 

forma industrial. Queremos mostrar aos mais novos que os 

mesmos materiais podem ser usados de forma manual e com 

diferentes utilidades.
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SEGUE OS PASSOS 
SEGUINTES 

Roda o fio 

1. Reproduz o círculo da esquerda, com cerca de 

7cm de diâmetro num pedaço de papelão.   

2. Agora corta uma fenda, de cerca de meio 

centímetro em cada linha que tenha a ponta da 

seta.  

3. Com a ajuda de uma adulto usa a ponta afiada 

da um lápis para fazer um buraco no meio. 

4. Agora pega em novelos de fios e corta 7 ou 14 

fios (2 de cada cor), todos com 18 cm de 

comprimento para uma pulseira de adulto ou 

cerca de 14 cm para crianças. Se fizeres com 14 

fios a pulseira fica mais grossa e é mais rápido. Dá 

um nó em todas as linhas numa das extremidades, 

e deixa um pequeno “rabo de fios”. 

5. Agora passa com cuidado o nó pelo buraco 

central de forma a que o nó fique na parte de trás 

do teu modelo. Coloca um fio de cada linha (2 fios 

por fenda, se estiveres usando 14 fios) em cada 

fenda, para que fique bem ajustada - ver a Foto A 

6. Agora, gira o modelo para que a fenda vazia 

esteja apontada para o teu peito. Conta 3 fios, a 

contar da fenda vazia para a tua esquerda 

(aproximadamente na posição das 10 horas, como 

se fosse um relógio). Retira o fio da fenda das 10 

horas e coloca-o no espaço vazio em frente ao teu 

peito como se fossem 6 horas por exemplo. - ver 

as Fotos B e C 

3h

10h

3h

10h
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SEGUE OS PASSOS 
SEGUINTES 

Roda o fio [continuação] 

7. Gira, novamente, o modelo no sentido 

contrário aos ponteiros do relógio para que o 

espaço vazio aponte, novamente, para o teu peito 

e repete a etapa 6.  

8. Mantém o teu polegar suavemente sobre o 

orifício no meio do molde para garantir que a 

pulseira permaneça na posição enquanto tu 

movimentas as linhas.  

9. Não te esqueças de passar os dedos, de vez 

em quando, pelas linhas abaixo do molde para 

impedir que as linhas fiquem emaranhadas.  

10. Eventualmente, vais começar a ver a pulseira 

por baixo depois de continuares a fazer os passos 

todos - ver a Foto D.  

Continua até atingir o comprimento desejado. 

Amarra a ponta e termina como quiseres. Se não 

tiveres as peças metálicas podes dar apenas um 

nó! 

Como vês, o entrelaçar dos fios pode dar origem a 

várias formas de tecido, sejam elas planas, 

circulares ou tubulares. 
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Ficha técnica 

Conceção 

Turismo Industrial 

Temática 

Indústria Têxtil 

✦ A trama e a teia 

Público-alvo 

1º Ciclo  
6 aos 10 anos 

Duração 

30 a 45 min. 

Empresas 

Heliotextil  
Flexitex 

Material 
✦ Cartão para os moldes; 
✦ Fios de várias cores; 
✦ Clips; 
✦ Tesoura; 
✦ Lápis. 

FICHA 2 
Ficha Pedagógica – INDÚSTRIA TÊXTIL - “Do fio à forma” 

Do fio à forma 
Pretendemos nesta atividade, refletir sobre novas utilidades da 

matéria-prima principal das empresas Heliotextil e Flexitex, o fio, 

na execução de um pompom que servirá de marcador de livro. 

As empresas em questão, utilizam o fio na produção de 

inúmeros materiais que fazem parte do nosso dia-a-dia, de uma 

forma industrial. Queremos mostrar aos mais novos que os 

mesmos materiais podem ser usados de forma manual e com 

diferentes utilidades. As formas geométricas e o manuseamento 

das mesmas pode ser toda uma experiência didática que 

propomos nesta ficha.
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SEGUE OS PASSOS 
SEGUINTES 

Do fio à forma 

Os fios são linhas que ao serem agrupados e 

cruzados podem dar origem a diferentes formas e 

feitios.  

1. Reproduz o modelo da imagem, à esquerda,  

num pedaço de papelão.  

2. Agora recorta pelo contorno do risco para 

ficares com o molde base para iniciares a tua 

atividade. O molde representa 3 rectângulos! 

Consegues identificá-los? - Ver a Foto A 

3. Roda o molde num ângulo de 90º para a 

direita. Pede ajuda a um adulto para te explicar o 

que é uma rotação de 90º.  

4. Agora pega no novelo de lã, da cor que 

quiseres, e começa a enrolar o fio conforme a 

fotografia B.  Quantas mais voltas deres ao molde 

mais gordo vai ficar o pompom. 

A

B



RECURSO PEDAGÓGICO | ESPECIAL FAMÍLIAS Turismo Industrial de S. João da Madeira 

Município de S. João da Madeira 11

SEGUE OS PASSOS 
SEGUINTES 

Do fio à forma [continuação] 

5.  Quando achares que o teu pompom está com 

a espessura que pretendes, corta um pedaço de 

fio, com cerca de 15cm e faz um laço, bem 

apertado no meio, de modo a juntar todos os fios. 

- Ver Foto C 

6. Agora, com a ajuda de um adulto, se 

precisares, enfia a tesoura no meio dos fios, junto à 

lateral do molde e corta-os. - Ver Foto D 

7. Por fim, une os fios para fazer uma nova forma 

geométrica. Já descobris-te qual é? Será um 

triângulo, um quadrado ou um círculo? 

Se pensas-te num circulo está quase correto! 

Tendo em conta que a forma é 3D estamos a falar 

de uma bola!  

Como vês, os fios podem dar origem a várias 

formas geométricas, sejam elas planas ou 3D. 

Se pensaste num círculo está quase correto! Tendo 

em conta que a forma é 3D estamos a falar de uma 

bola. E sabes qual é o nome do sólido geométrico 

em forma de bola? Esfera! 

Dica: Apara os pelos para ficar uma bolinha bem 

perfeita. Para fazer bolas mais pequenas só tens 

de redimensionar o tamanho do molde! Podes, 

ainda, agarrar um clipe e usar como marcador de 

página de um livro.

C

D

E
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OFICINAS 
PORTÁTÉIS 

A INDÚSTRIA E A 
CRIATIVIDADE NO 

CONFORTO DA SUA 
CASA

DA MINA AO LÁPIS 
INDÚSTRIA DO LÁPIS 

PÁG. 21

CADA CABEÇA O SEU 
CHAPÉU 

INDÚSTRIA DA 
CHAPELARIA PÁG. 25

INDÚSTRIA DO CALÇADO 

Helsar | Evereste 

Project ID 

Centro Tecnológico Calçado PT  

Academia de Design e Calçado 

Museu do Calçado

INDÚSTRIA DO CALÇADO

CADA PÉ O SEU SAPATO

2 FICHAS DE ATIVIDADE

A COMPLEXIDADE DA 
TEIA E DO FIO 

INDÚSTRIA TÊXTIL 
PÁG. 4
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Ficha técnica 

Conceção 

Turismo Industrial 

Imagens Purl Soho 

Temática 

Indústria do Calçado 

✦ A composição do sapato 

✦ As peças 

✦ Os materiais 

Público-alvo 

1º e 2º Ciclo  
6 aos 12 anos 

Duração 

45 min. 

Empresas 

Parceiros do calçado  

Material 
✦ Cartolina para os moldes;  
✦ Feltro ou tecido; 
✦ Linhas e agulha ou cola; 
✦ Alfinetes; 
✦ Tesoura e Lápis. 

FICHA 1 
Ficha Pedagógica – INDÚSTRIA DO CALÇADO - “As peças de um sapato” 

As peças de um sapato 
Nesta atividade pretendemos, refletir sobre as diferentes peças 

que compõem um sapato, com a construção simples de um 

modelo em feltro, matéria privilegiada da nossa cidade. 

A construção de um sapato pode levar o artesão sapateiro a 

executar mais de 300 tarefas até o modelo estar completo. 

Várias ferramentas e máquinas são utilizadas nas diferentes   

operações, mas nesta atividade mostramos-te como fazer uma 

pequena pantufa para bebe de 3 meses ou para as bonecas dos 

mais novos. 

Divirtam-se a recortar, redimensionar e juntar as peças.
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SEGUE OS PASSOS 
SEGUINTES 

As peças de um 
sapato 

1. Reproduz o modelo da imagem, à esquerda, 

num pedaço de papelão.  

2. Agora, corta os moldes numa das peças de 

feltro ou tecido. Usando o lápis, marca o tecido de 

forma a corresponder os traços e X’s no molde. 

Não precisas fazer as marcações do X completas, 

basta marcar um ponto ao centro de cada X. - Ver 

a Foto A 

3. Corta dois pedaços de elástico com cerca de 

2,5 cm.  

4. Prende o molde, mais estreito e comprido, - 

(fig. 2) na parte superior do molde mais 

arredondado (fig.1) e junta os dois moldes. - Ver 

Foto B 

Dica: Se utilizares tecido, faz com que seja um 

mais encorpado ou usa entretela, nos moldes, 

para dar mais consistência ao sapato no final.

A

B

1

2
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SEGUE OS PASSOS 
SEGUINTES 

As peças de um 
sapato [continuação] 

5.  Para o pé direito, enrola o lado direito da peça 

superior na frente, de modo que as curvas da 

frente de ambas as peças correspondam. No caso 

do pé esquerdo faz o contrário. - Ver Foto C e D 

6. Agora, com a ajuda de um adulto, se 

precisares, prende a secção superior em todo o 

perímetro da sola, mantendo a sola plana, em 

ambos os sapatos. - Ver Foto D 

7. Com uma agulha e uma linha une as duas 

seções de forma. - Ver Foto E 

Dica: Para facilitar o processo também podes usar 

cola em vez de linha e agulha. 

C

D

E
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SEGUE OS PASSOS 
SEGUINTES 

As peças de um 
sapato [continuação] 

8.  Usa este ponto de costura para costurar todo o 

perímetro do sapato, certificando-te que costuras 

todas as camadas de tecido juntas. - Ver Foto F 

9. Em cada um dos sapatos, prende um dos  

pedaços de elástico com uma cruz conforme 

imagem.  Pode ser necessário separar um pouco 

os lados esquerdo e direito do sapato para fazer 

erguer um bocadinho o sapato. - Ver Foto G e H 

10. Prende o elástico no segundo sapato da 

mesma maneira, só que desta vez costura primeiro 

o lado direito e depois o lado esquerdo. 

Este sapato apenas é composto por duas partes. A 

Sola e a Gáspea, no entanto, mostra-te como é 

fácil fazer um sapato!

F

G

H
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FICHA 2 
Ficha Pedagógica - INDÚSTRIA DO CALÇADO – “Cada molde seu sapato” 

Cada molde seu sapato 
As peças que compõem um sapato possuem um vocabulário 

próprio. 

  

1 - Gáspea  2 - Salto  3 - Vira  4 - Testeira  5 - Alma  6 - Contraforte  7 - Sola  8 

- Atacadores  9 - Lingueta 

Cada sapato é formado por uma série de peças, distintas em 

função do modelo que se pretende produzir. Esta ficha 

apresenta uma série de sapatos que podem ser feitos de forma 

simples em papel com os mais novos, explicando-lhes as peças 

que os compõem.  

Imprima, decalque, recorte e decore os diferentes modelos 

propostos nesta ficha.

Ficha técnica 

Conceção 
Helsar 

Moldes digitais Pinterest 

Temática 

Indústria do Calçado 

✦ A composição do 

sapato 

✦ As peças 

✦ Os materiais 

Público-alvo 

1º e 2º Ciclo  
6 aos 12 anos 

Duração 

45 min. 

Empresas 

Parceiros do 
calçado  

Material 
✦ Papel ou cartolinas; 
✦ Tesoura;  
✦ Lápis; 
✦ marcadores de cor. 
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MOLDE A 
Ficha Pedagógica - INDÚSTRIA DO CALÇADO – “Cada molde seu sapato” 

ATIVIDADE: Reproduz este molde de sapato, desenhado pela empresa Helsar, num cartão mais 
grosso, e decora-o com o que tiveres por casa! Dá asas à tua imaginação. Espreita o saco da 
reciclagem vais de certeza encontrar coisa fantásticas para decorar o teu sapato. 

Dica: os sacos das batatas são fantásticos para dar o efeito de rede. Também podes usar restos de 
tecido ou pele.
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MOLDE B 
Ficha Pedagógica - INDÚSTRIA DO CALÇADO – “Cada molde seu sapato” 

ATIVIDADE: Reproduz este molde de sapato, numa cartolina, recorta, dobra e constrói o teu sapato. 
Antes de o construir podes pintar e no fim fazer alguma decoração especial no topo da biqueira.  

Dica: Se não tiveres impressora podes sempre usar o ecrã do computador e decalcar o molde numa 
folha branca e depois passar para uma cartolina.
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MOLDE C 
Ficha Pedagógica - INDÚSTRIA DO CALÇADO – “Cada molde seu sapato” 

ATIVIDADE: Reproduz este molde de sapato, numa cartolina, recorta, dobra no sentido das setas e 
constrói o teu sapato. Antes de o construir podes pintar e no fim fazer alguma decoração especial no 
topo da biqueira. No sitio dos X deves colocar um bocadinho de cola para segurar a biqueira e o salto 
do sapato. 

Dica: Se não tiveres impressora podes sempre usar o ecrã do computador e decalcar o molde numa 
folha branca e depois passar para uma cartolina.

X

X

X
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MOLDE D 
Ficha Pedagógica - INDÚSTRIA DO CALÇADO – “Cada molde seu sapato” 

ATIVIDADE: Reproduz este molde de sapato, numa cartolina fina, recorta, dobra e constrói o teu 
sapato. Antes de o construir podes pintar e no fim fazer alguma decoração especial. Deves dobrar 
todos os tracejados e começar a construir o teu sapato unindo os dois X. Coloca cola nos dentes 
recortados e vincados.  

Dica: Se não tiveres impressora podes sempre usar o ecrã do computador e decalcar o molde numa 
folha branca e depois passar para uma cartolina.
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OFICINAS 
PORTÁTÉIS 

A INDÚSTRIA E A 
CRIATIVIDADE NO 

CONFORTO DA SUA 
CASA

CADA PÉ  
O SEU SAPATO 
INDÚSTRIA DO 

CALÇADO PÁG 11 

CADA CABEÇA O SEU 
CHAPÉU 

INDÚSTRIA DA 
CHAPELARIA PÁG. 25 

INDÚSTRIA DO LÁPIS 

Viarco

INDÚSTRIA DO LÁPIS

DA MINA AO LÁPIS

2 FICHAS DE ATIVIDADE

A COMPLEXIDADE DA 
TEIA E DO FIO 

INDÚSTRIA TÊXTIL 
PÁG. 4
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Ficha técnica 

Conceção 
Turismo Industrial 

Imagens ColorAdd 

Temática 

Indústria do lápis 

✦ A composição do lápis 

✦ Os materiais 

✦ A mistura das cores 

Público-alvo 

1º e 2º Ciclo  
6 aos 12 anos 

Duração 

45 min. 

Empresas 

Viarco 
Color Add 

Material 
✦ Computador; 
✦ Lápis. 

FICHA 1 
Ficha Pedagógica – “Sistema de Cores - ColorADD” 

Sistema de cores. ColorADD 
A primeira caixa de lápis inclusiva para daltónicos é da Viarco. 

Sem constrangimentos. Sem vergonhas. As cores são para 

todos! Fruto da parceria com o designer Miguel Neiva, a Viarco 

lançou uma linha de produtos com a inclusão do código 

ColorADD. O ColorADD é um projeto desenvolvido com o 

objetivo de permitir aos daltónicos a identificação correta das 

cores e limitar os constrangimentos e exclusão a que os mesmos 

estão vetados pela incapacidade de as distinguirem. O 

ColorADD é uma linguagem simbólica extremamente intuitiva, 

onde a partir das cores primárias e da sua conjugação de 

símbolos se constrói toda a paleta de cores / código.  
[Fonte: www.viarco.pt]
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Identifica os símbolos Sistema de 
identificação de cores 
ColorADD 

A mistura de duas cores primárias permite novos 

símbolos compostos que representam as cores 

secundárias (verde, laranja e roxo).  

A mistura de um símbolo Primário e um 

Secundário permite mais uma vez novos símbolos 

compostos executando as terceiras cores. 

Vê, no quadro abaixo, como funciona: 

 

 

SUGESTÃO DE EXPLORAÇÃO  
Pesquisa por   www.coloradd.net  e descobre os 

símbolos correspondentes às diferentes cores, cria 

etiquetas e identifica todos os lápis da tua caixa de 

lápis de cor.

http://www.coloradd.net%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.coloradd.net%22%20%5Ct%20%22_blank
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FICHA 2 
Ficha Pedagógica - INDÚSTRIA DO LÁPIS – “Lápis e figuras geométricas” 

Lápis e figuras 
geométricas 
Vamos fazer um marcador de livros em forma de lápis?  

Para construirmos um lápis em papel só precisamos de juntar 3 

retângulos com 2 triângulos.  

Usa o nosso molde, recorta as diferentes peças, constrói, cola, 

pinta e decora.  

Já está!  

Agora já podes usar o teu novo lápis para marcar o teu livro 

preferido. 

Ficha técnica 

Conceção 
Turismo Industrial 

Temática 

Indústria do lápis 

✦ A composição do lápis 

✦ Os materiais 

✦ A mistura das cores 

Público-alvo 

1º e 2º Ciclo  
6 aos 12 anos 

Duração 

45 min. 

Empresas 

Viarco 

Material 
✦ Cartolina; 
✦ Feltro ou tecido; 
✦ Fio; 
✦ Decorações várias; 
✦ Tesoura e Lápis. 
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OFICINAS 
PORTÁTÉIS 

A INDÚSTRIA E A 
CRIATIVIDADE NO 

CONFORTO DA SUA 
CASA

CADA PÉ  
O SEU SAPATO 
INDÚSTRIA DO 

CALÇADO PÁG. 11 

DA MINA AO LÁPIS 
INDÚSTRIA DO LÁPIS 

PÁG. 21

INDÚSTRIA DA CHAPELARIA 

Fepsa 

Museu da Chapelaria

INDÚSTRIA DA CHAPELARIA

CADA CABEÇA SEU CHAPÉU

2 FICHAS DE ATIVIDADE

A COMPLEXIDADE DA 
TEIA E DO FIO 

INDÚSTRIA TÊXTIL 
PÁG. 4
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Ficha técnica 

Conceção 
Turismo Industrial 

Museu da Chapelaria 

Temática 

Indústria da chapelaria 

Público-alvo 

Pré Escolar, 1º e 2º Ciclo  
5 aos 12 anos 

Duração 

45 min. 

Empresas 

Indústria da Chapelaria 

Material 
✦ Cartolina; 
✦ Tesoura; 
✦ Cola; 
✦ Decorações variadas;  
✦ Lápis. 

FICHA 1 
Ficha Pedagógica – INDÚSTRIA DA CHAPELARIA - “Cada cabeça seu chapéu” 

Cada cabeça seu chapéu 
Sabias que S. João da Madeira foi uma das cidade com maior 

desenvolvimento económico relacionada com a indústria da 

chapelaria no século passado? 

Por volta de 1929 existiam mais de 200 chapelarias no nosso 

território! Hoje, já só existem duas empresas envolvidas na 

produção do chapéu de feltro. 

Vamos ver se descobres os segredos da construção dos 

chapéus em papel e se descobres qual o outro animal que dá o 

seu pElo para se fazer feltro que não seja o coelho! 
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SEGUE OS PASSOS 
SEGUINTES 

Cada cabeça seu 
chapéu 

1. Desenha dois círculos com cerca de 8 cm de 

diâmetro e dentro de cada um desses círculos 

desenha outros dois com 4 cm conforme imagem 

abaixo: 

2. Depois recorta um retângulo com cerca de 15 

cm de cumprimento por 2 cm para fazer a altura 

da copa do teu chapéu! 

3. A seguir pegas num dos círculos e fazes 

pequenos cortes até ao risco de fora para dentro 

conforme fotografia A (círculo da direita). Depois 

pegas no outro círculo e abres um pequeno 

buraco no círculo central de forma a conseguires 

colocar a tesoura para fazer os cortes até ao risco 

de dentro para fora conforme fotografia A (círculo 

da esquerda). 

4. Depois dos cortes feitos tens de dobrar os 

cortes para dentro. Se fizeste os cortes muito 

distantes podes não conseguir fazer um círculo 

perfeito para a copa do chapéu! Faz mais alguns. 

Ver foto B

8 cm

4 cm

15 cm

2 cm

A

B
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SEGUE OS PASSOS 
SEGUINTES 

Cada cabeça seu 
chapéu [continuação] 

5. Entretanto pega no retângulo de cartolina, 

coloca cola em toda a sua área, mas não coloques 

muita! Vai demorar a secar e torna-se mais difícil 

fixar o molde. Depois pega no círculo com os 

cortes da parte de fora, vira-o ao contrário sobre 

uma mesa, e enrola a tira de cartolina à volta. - Ver 

foto C 

6. Pega no outro círculo, coloca cola nos dentes 

recortados e coloca-o sobre a outra parte. Com os  

teus dedos pressiona os dentes recortados da 

cartolina sobre as bordas do molde por dentro de 

forma a fixar a copa (parte de cima do chapéu) 

com a aba (parte de baixo). - Ver foto D 

7. Depois da cola secar podes dar assas à tua 

imaginação e decorar o teu chapéu! - Ver foto E 

Dica: Podes aumentar a escala dos moldes e fazer 

qualquer tipo de chapéu para tu usares. Este é o 

método mais simples e eficaz para construir o teu 

chapéu.

D

C

E
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FICHA 2 
Ficha Pedagógica - INDÚSTRIA DA CHAPELARIA – “Animais Felpudos” 

Animais Felpudos 

Sabias que com o pelo do coelho e com a lã da ovelha se 

podem fazer chapéus de feltro? Na Fepsa e no Museu da 

Chapelaria explicamos-te todo o processo! 

Mas partindo do aproveitamento de materiais têxteis e dos 

conteúdos das nossas visitas, desafiamos-te a dar asas à tua 

imaginação e a criar o teu coelho ou ovelha de estimação. 

Aqui ficam algumas dicas para a ovelha! 

SUGESTÃO DE EXPLORAÇÃO  
Pesquisa as diferentes raças de ovelha que existem ainda em 

portugal! E Descobre o processo de filtragem manual e tudo o 

que podes fazer com essa técnica de produção artesanal de 

têxtil. 

 

Ficha técnica 

Conceção 
Turismo Industrial 

Museu da Chapelaria 

Temática 

Indústria da chapelaria 

Público-alvo 

Pré escolar e 1º Ciclo  
5 aos 10 anos 

Duração 

45 min. 

Empresas 

Indústria da chapelaria 

Material 
✦ Cartolina; 
✦ Lã; 
✦ 2 molas da roupa; 
✦ Marcadores; 
✦ Tesoura e Lápis. 
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SEGUE OS PASSOS 
SEGUINTES

Animais Felpudos 

1. Desenha o molde abaixo, com cerca de 10 cm 

de largura e segue os passos das imagens da 

esquerda. 

2. Pinta a cabeça da ovelha na parte mais estreita 

do molde e as patas da ovelha nas pontas das 

duas molas. 

3. Depois prende o fio de lã nas molas colocadas 

presas ao molde de cartolina e começa a enrolar a 

lã em vários sentidos para tapar o molde do corpo 

da ovelha. 

B

A

C



CONTEM-NOS AS VOSSAS MEMÓRIAS 
INDUSTRIAIS 

Em parceira com o projeto Memória para Todos o Turismo 

Industrial em S. João da Madeira desafiamos-te a ti a à tua 

família a partilharem as histórias das vossas memórias 

sobre a indústria guardadas nas vossas casas. 

Aproveita estes dias, em que todos devemos 

#ficaremcasa, para procurar aquela fotografia antiga do 

avô que trabalhou na indústria e descobrir quantos 

objetos da vossa casa são Made in Portugal. 

Tira uma fotografia e escreve a história do teu objeto e 

partilha connosco nas redes sociais. Não te esqueças dos 

hastags! 

 

#memoriasdetrazerporcasa 

#ficaremcasa  

#industria  

#turismoindustrial 

#turismosjm 

Identifica o Turismo Industrial em S. João da Madeira e 

o Memória para Todos no facebook ou o @Turismosjm 

no Instagram e desafia mais três amigos teus para, juntos, 

construirmos uma cadeia de memórias de trazer por casa 

https://www.facebook.com/memoriaparatodos/?__tn__=K-R&eid=ARAwVfzpW1aP9WKL8m5FSL5lwKbPxLSIS_BuGioy1lF58_fMddfmimyO8bSAOiKYk0MyyaHKgHZKqwEi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD19ViG-uKd_qScZIdXjVJaWsYBXkSsRrBsHfQiVo0Qif2Y0YtNqOJwPOKbHW4kiJedv_KsRko6aRHFv8pAYh2SUUGse93v2nAdrBq29WTfIAaTqCv7qqpmooyG-R7irgm2_Vbx9VwtdShTZsc2iaP1chaokL60WxC9lV9qpPqkZAsxpjL9bAjB-ZOLAZbYUYqjVvhbuzUgkfVs4EJ2CLPnG77IT-UDANBDW8zbzNdeJeDnR5Ia_YPIcMRhYKaI339vg2TRhiNj9uBLJMKWJVCnFvpYYjBerJSa_CEaBa1Vt5ziQYRSzX4crtx2RWAy2kae3_zdG_ywzd6msokvXIdsOg
https://www.facebook.com/turismoindustrialsjm/?__tn__=K-R&eid=ARDlDPAR7yN1E0hNWxJ1kkVy-tnyqMGqf7DnJB3iwQwXxwn92RqpXd90oF3AZrfCoeh7IDOCiEzDnxr4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD19ViG-uKd_qScZIdXjVJaWsYBXkSsRrBsHfQiVo0Qif2Y0YtNqOJwPOKbHW4kiJedv_KsRko6aRHFv8pAYh2SUUGse93v2nAdrBq29WTfIAaTqCv7qqpmooyG-R7irgm2_Vbx9VwtdShTZsc2iaP1chaokL60WxC9lV9qpPqkZAsxpjL9bAjB-ZOLAZbYUYqjVvhbuzUgkfVs4EJ2CLPnG77IT-UDANBDW8zbzNdeJeDnR5Ia_YPIcMRhYKaI339vg2TRhiNj9uBLJMKWJVCnFvpYYjBerJSa_CEaBa1Vt5ziQYRSzX4crtx2RWAy2kae3_zdG_ywzd6msokvXIdsOg
https://www.facebook.com/turismoindustrialsjm/?__tn__=K-R&eid=ARDlDPAR7yN1E0hNWxJ1kkVy-tnyqMGqf7DnJB3iwQwXxwn92RqpXd90oF3AZrfCoeh7IDOCiEzDnxr4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD19ViG-uKd_qScZIdXjVJaWsYBXkSsRrBsHfQiVo0Qif2Y0YtNqOJwPOKbHW4kiJedv_KsRko6aRHFv8pAYh2SUUGse93v2nAdrBq29WTfIAaTqCv7qqpmooyG-R7irgm2_Vbx9VwtdShTZsc2iaP1chaokL60WxC9lV9qpPqkZAsxpjL9bAjB-ZOLAZbYUYqjVvhbuzUgkfVs4EJ2CLPnG77IT-UDANBDW8zbzNdeJeDnR5Ia_YPIcMRhYKaI339vg2TRhiNj9uBLJMKWJVCnFvpYYjBerJSa_CEaBa1Vt5ziQYRSzX4crtx2RWAy2kae3_zdG_ywzd6msokvXIdsOg
https://www.facebook.com/memoriaparatodos/?__tn__=K-R&eid=ARAwVfzpW1aP9WKL8m5FSL5lwKbPxLSIS_BuGioy1lF58_fMddfmimyO8bSAOiKYk0MyyaHKgHZKqwEi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD19ViG-uKd_qScZIdXjVJaWsYBXkSsRrBsHfQiVo0Qif2Y0YtNqOJwPOKbHW4kiJedv_KsRko6aRHFv8pAYh2SUUGse93v2nAdrBq29WTfIAaTqCv7qqpmooyG-R7irgm2_Vbx9VwtdShTZsc2iaP1chaokL60WxC9lV9qpPqkZAsxpjL9bAjB-ZOLAZbYUYqjVvhbuzUgkfVs4EJ2CLPnG77IT-UDANBDW8zbzNdeJeDnR5Ia_YPIcMRhYKaI339vg2TRhiNj9uBLJMKWJVCnFvpYYjBerJSa_CEaBa1Vt5ziQYRSzX4crtx2RWAy2kae3_zdG_ywzd6msokvXIdsOg
https://www.facebook.com/turismoindustrialsjm/?__tn__=K-R&eid=ARDlDPAR7yN1E0hNWxJ1kkVy-tnyqMGqf7DnJB3iwQwXxwn92RqpXd90oF3AZrfCoeh7IDOCiEzDnxr4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD19ViG-uKd_qScZIdXjVJaWsYBXkSsRrBsHfQiVo0Qif2Y0YtNqOJwPOKbHW4kiJedv_KsRko6aRHFv8pAYh2SUUGse93v2nAdrBq29WTfIAaTqCv7qqpmooyG-R7irgm2_Vbx9VwtdShTZsc2iaP1chaokL60WxC9lV9qpPqkZAsxpjL9bAjB-ZOLAZbYUYqjVvhbuzUgkfVs4EJ2CLPnG77IT-UDANBDW8zbzNdeJeDnR5Ia_YPIcMRhYKaI339vg2TRhiNj9uBLJMKWJVCnFvpYYjBerJSa_CEaBa1Vt5ziQYRSzX4crtx2RWAy2kae3_zdG_ywzd6msokvXIdsOg
https://www.facebook.com/turismoindustrialsjm/?__tn__=K-R&eid=ARDlDPAR7yN1E0hNWxJ1kkVy-tnyqMGqf7DnJB3iwQwXxwn92RqpXd90oF3AZrfCoeh7IDOCiEzDnxr4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD19ViG-uKd_qScZIdXjVJaWsYBXkSsRrBsHfQiVo0Qif2Y0YtNqOJwPOKbHW4kiJedv_KsRko6aRHFv8pAYh2SUUGse93v2nAdrBq29WTfIAaTqCv7qqpmooyG-R7irgm2_Vbx9VwtdShTZsc2iaP1chaokL60WxC9lV9qpPqkZAsxpjL9bAjB-ZOLAZbYUYqjVvhbuzUgkfVs4EJ2CLPnG77IT-UDANBDW8zbzNdeJeDnR5Ia_YPIcMRhYKaI339vg2TRhiNj9uBLJMKWJVCnFvpYYjBerJSa_CEaBa1Vt5ziQYRSzX4crtx2RWAy2kae3_zdG_ywzd6msokvXIdsOg


AGENDA A TUA VISITA AO TURISMO 
INDUSTRIAL DE S. JOÃO DA MADEIRA  

www.turismoindustrial-cm-sjm.pt | 256 200 204 | 916 515 822 

Partilha conosco os teus trabalhos! 
Instagram | @turismosjm 

Facebook | Turismo Industrial em S. João da Madeira 

#turismoindustrialsjm 
#turismosjm 

#municipiosjm 

http://www.turismoindustrial-cm-sjm.pt
http://www.turismoindustrial-cm-sjm.pt
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