
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

OVAR 06 e 13 MAR
15H00 | 18H00

Com o formador José Alberto Rodrigues

REDE DE 
BIBLIOTECAS

WORKSHOP 
DE INICIAÇÃO À CONSTRUÇÃO 
DE LIVROS POP-UP 

Espaço online de referência Up Up Pop-Up



Este workshop consiste na realização de um portefólio de técnicas. É 

destinado a adultos, que devem estar familiarizados com a área das artes 

e das tecnologias e estar habituados a trabalhar com diversos materiais 

como tesoura, x-ato e outros inerentes à construção em papel.

O formador, José Alberto Rodrigues, é professor da área de Artes e 

Tecnologias, há mais de 20 anos, tendo passado, também, pela docência 

no ensino superior. Possui um Mestrado e um Doutoramento em 

Multimédia e Educação.

Desde sempre foi entusiasta dos livros Pop-Up que começou a 

colecionar, há cerca de 12 anos. Numa primeira fase, comprando-os para 

mera fruição pessoal e gosto pelos mecanismos e conceito gráfico e 

plástico. Mais tarde, passou a expô-los, realizando, paralelamente, um 

conjunto de atividades como oficinas, apresentações, seminários e 

conferências para públicos diferenciados. Em julho de 2016, criou o 

espaço online Up Up Pop-Up onde dissemina e partilha o seu gosto por 

este universo.

Outra das suas paixões é o cinema, muito em particular o cinema de 

animação. Esteve cerca de 20 anos na comissão organizadora do 

CINANIMA, tendo coordenado o serviço educativo. Nesta área é, agora, 

consultor pedagógico do espaço Cinema Sem Conflitos.

Local | Biblioteca Municipal de Ovar 
Horário | 15h00/18h00 (total de 6 horas). 
Público-alvo |  professores-bibliotecários, técnicos de bibliotecas, outros  
                                     docentes e mediadores da leitura 
Nº máximo de participantes | 20 
Formação acreditada para docentes pelo CFIEMO.

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome completo:

Morada:

Código Postal:

Localidade:

Telem:

E-mail:

Habilitações académicas:

Local de Trabalho:

Profissão:

IMPORTANTE:  os formandos devem estar familiarizados com a área das 
artes e das tecnologias e estar habituados a trabalhar com diversos 
materiais como tesoura, x-ato e outros inerentes à construção em papel.

Data de inscrição:


