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RESUMO 
O presente relatório consiste na descrição do trabalho de investigação-ação, desenvolvido no 

âmbito da disciplina PPII (prática profissional II) e PPIII (prática profissional III), no último ano do 

Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico, no qual surgiu a 

temática em questão, durante o ano letivo 2019/20, no qual se pretende realçar o papel da 

Educação Pela Arte no despertar de uma consciência sensível e implicada nos problemas de 

sustentabilidade ambiental, através de atividades multidisciplinares com as diferentes áreas do 

currículo. Pretende-se refletir sobre as possibilidades do trabalho pedagógico através das 

relações entre a Educação Pela Arte e os diferentes domínios da Educação Artística – Artes 

Visuais, agora com esta designação enquanto componente do currículo da Educação Básica. Da 

mesma forma, a investigação tem como objetivo indagar sobre a ressonância das atividades de 

Educação Pela Arte na valorização do ambiente escolar de forma a contribuir para o 

desenvolvimento do sentido estético da criança. 

A Educação Artística – Artes Visuais, até aqui designada no currículo por Expressão Plástica tem 

tido um papel relativamente reduzido no que se refere ao tempo que é dedicado às suas 

atividades, fixando-se essencialmente no desenvolvimento da “destreza manual e visual das 

crianças. Sem objetivos e motivações, limitava-se quase exclusivamente à representação através 

do desenho” (Oliveira, 2007, p. 63). E, tendo a Expressão Plástica um papel crucial no 

desenvolvimento global da criança, apesar de estar muito presente no seu quotidiano nas 

atividades lúdicas, considera-se importante que exista uma organização do trabalho pedagógico 

que integre no processo de ensino-aprendizagem as atividades desta área de forma a cumprir 

as aprendizagens essências previstas para a educação artística – Artes Visuais, nos seus 

diferentes domínios.  

Poder-se-á dizer que tanto em pré-escolar como em 1º ciclo do ensino básico, os professores e 

educadores de infância tendem a utilizar a expressão plástica como uma “forma de passar o 

tempo”, não existindo uma finalidade para a mesma; usando, muitas vezes, as técnicas de forma 

casual e sem intencionalidade pedagógica, como o desenho e a pintura de imagens pré-

existentes. Tal facto faz com que haja desmotivação por parte dos alunos e uma subvalorização 

da área nos processos de ensino aprendizagem. 
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ABSTRACT 
 

The present report consists of an action-research work, highlighting the use of natural materials, 

reusable materials and different modalities of plastic expression in different contexts, with 

regard to pre-school and 1st cycle of basic education. Thus, the work has as main objective, to 

show that within the possibilities that the Plastic Expression offers us, it is possible to carry out 

interesting works through modalities that are not just the usual ones (drawing and painting), 

through the exploration of painters and sculptors and his works, for example. 

For several years “the educational function of Expressão Plástica was extremely reducing, when 

used, essentially, in the development of children's manual and visual dexterity. Without goals 

and motivations, it was limited almost exclusively to representation through drawing” (Oliveira, 

2007, p. 63). And, since plastic expression plays a crucial role in the child's global development, 

and it is in practically everything that concerns the child's daily life, it is considered crucial that 

there is a pedagogical organization in order to adapt artistic education to the teaching-learning 

process. 

It is well known that both in pre-school and in the 1st cycle of basic education, teachers and 

educators use plastic expression as a way to pass the time, that is, there is no purpose for it, 

often using techniques more casual, like drawing and painting images already built. This fact 

causes students to become demotivated and to lose the true essence of plastic expression. 

In short, during the journey in both contexts, I intend to develop with the groups, in preschool, 

5 years old, and in the 1st cycle of 6 years, both in Beja, activities and projects where the use of 

different materials, such as reused materials , natural and recycled materials be made, as well 

as that there is an opportunity to explore other means that foster creativity, such as sculptures, 

paintings, exhibitions, among other works. 

 

Keywords Plastic Expression, Art, Art Education, Art Education, Pre-school, 1st cycle of basic 

education, Child, Educator / teach
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INTRODUÇÃO 

 A expressão plástica nem sempre foi valorizada em contexto educativo, não obstante o valor 

educacional da arte é reconhecido desde cedo, por vários investigadores científicos, tal como 

referem (A. Giráldez e A. Palacios, 2014, p.9) “El valor educativo de las artes es un hecho 

constatado no solo por las numerosas experiencias de éxito que día a día así lo demuestran, sino 

también por diversas investigaciones científicas.” 
São vários os autores que assumem a relevância do papel da Expressão Plástica no 

desenvolvimento integral da criança (Oliveira, 2009). A expressão plástica, foi vista, durante 

muitos anos, como apenas uma área complementar às outras áreas de conhecimento. Desse 

modo, surge a necessidade de evidenciar a importância e o papel que esta assume no 

desenvolvimento global da criança, uma vez que o contacto com a expressão plástica promove 

o desenvolvimento de várias áreas de competências com destaque para a sensibilidade estética 

e artística. 

É igualmente importante que desde cedo se fomente a utilização de materiais variados com 

qualidade estética e artística, para que as crianças possam contemplar, explorar, criar e 

desenvolver a imaginação e sentido estético. Assim sendo, é importante que além dos materiais 

comuns como tintas ou materiais riscadores, se disponibilizem materiais reutilizáveis, 

preferencialmente orgânicos, considerando igualmente que a utilização de plásticos e outros 

materiais poluentes não contribuem para a sustentabilidade ambiental. De acordo com as 

OCEPE: 

“A utilização de material reutilizável, (…) bem como material (…), podem proporcionar inúmeras 

aprendizagens e incentivar a criatividade, contribuindo ainda para a consciência ecológica e 

facilitando a colaboração com os pais/famílias e a comunidade.” (Silva, I et al.,2016, p. 26) 

O presente estudo prende situar a educação pela arte na relação com as diferentes áreas do 

currículo, desenvolvendo uma atitude ética e responsável em relação à natureza, e às suas 

potencialidades dentro e fora da sala de aula, e, simultaneamente contribuir para identificar 

constrangimentos a essa mesma relação com outras áreas curriculares.  

O estudo inclui uma revisão teórica sobre o tema, tal como projetos e atividades realizadas em 

contexto de estágio em contexto pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, com um grupo de 25 

crianças e um grupo de 18 alunos, respetivamente. Esta investigação-ação em educação 



 

 

decorreu na unidade curricular da Prática Profissional III, no segundo e último ano do curso de 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e ensino do 1º ciclo do ensino básico, no âmbito da qual 

surgiu a temática. 

No âmbito da Prática Profissional observámos que, tanto em contexto de pré-escolar como de 

1º ciclo, as atividades realizadas no âmbito da expressão plástica baseavam-se, essencialmente, 

no desenho, no recorte e na colagem.  E, quando eram desenvolvidas atividades diferentes, não 

existia um cuidado na seleção dos materiais a usar de acordo com princípios de sustentabilidade 

ambiental, considerando que a questão da preservação do ambiente, da reciclagem e do 

reaproveitamento de materiais deve estar cada vez mais presente no dia a dia. Desse modo, 

torna-se importante pensar em atividades criativas, no domínio da educação artística, através 

das quais seja possível usar materiais naturais e/ou orgânicos ou já usados; transformando-os 

em trabalhos e atividades com qualidade estética e artística, num contexto de relação 

interdisciplinar com as diferentes áreas do currículo. 

Em contexto de 1º ciclo, a questão da Expressão Plástica ainda é desvalorizada, considerando o 

tempo que lhe é dedicado, e o tempo que e a foram como é vista como uma área pouco 

interessante no currículo. Nesse sentido, aquilo que foi possível observar nas semanas de prática 

profissional, permitiu perceber que essas aulas eram usadas para realizar trabalhos 

comemorativos de festividades ou para terminar trabalhos e exercícios das outras áreas 

curriculares. A maioria dos trabalhos realizados, em ambos os contextos, era relativamente 

semelhante, sendo usadas sempre as mesmas técnicas, seguindo as mesmas estratégias de 

ensino aprendizagem, o que provocava uma certa desmotivação por parte dos alunos observada 

no pouco entusiasmo como desenvolviam as atividades.  

Nesse sentido, no que se refere à motivação dos alunos em relação à expressão plástica, as 

Orientações Curriculares em Pré-Escolar (OCEPE), defendem que “a intencionalidade do/a 

educador/a é essencial para o desenvolvimento da criatividade das crianças, alargando e 

enriquecendo a sua representação simbólica e o seu sentido estético.” (Silva, I et al2016, p.47) 

É necessário que tanto o educador como o professor deem a oportunidade aos alunos de 

aplicarem a exploração livre de técnicas de expressão plástica para além do desenho; que não 

lhes limitem a oportunidade de produzir livremente, através da não variação das técnicas e dos 

materiais, acabando por fazer com que os trabalhos sigam sempre as mesmas linhas 

orientadoras.   



 

 

Poder-se-á reafirmar que a expressão plástica tende a ser desvalorizada por alguns professores 

e educadores, nesse sentido, pretendo através deste estudo desenvolver com o grupo de 

participantes aprendizagens de técnicas variadas bem como a exploração e manipulação de 

diferentes materiais, reaproveitando materiais de uso diário bem como materiais orgânicos, que 

permitam desenvolver competências no domínio da sensibilidade estética e artística, uma vez 

que foi a principal carência do grupo de pré-escolar; considerando ainda a necessidade das 

crianças explorarem diferentes materiais e instrumentos de forma a desenvolverem 

competências ao nível da motricidade fina e controlo sensório-motor. 

 A estrutura do presente relatório organiza-se em três partes principais, a saber:  

i) A primeira parte apresenta o quadro teórico de referência acerca do tema em 

estudo, onde se expõem estudos realizados por diferentes autores sobre a 

importância da Expressão Plástica para o desenvolvimento global da criança, bem 

como o papel da mesma na educação e ainda, o papel da educação ambiental para 

a prática pedagógica, bem como a interdisciplinaridade no processo de ensino-

aprendizagem. O levantamento dessa informação permitiu-me compreender e 

analisar os dados recolhidos ao longo do estudo. 

ii) A segunda parte do relatório refere-se à problematização e a metodologia de estudo 

usada, encontrando-se esta dividida nos seguintes capítulos: problemática, a 

investigação-ação em educação, participantes, dispositivos e instrumentos de 

recolha de informação e proposta de intervenção. 

iii) Na terceira e última parte, encontra-se a intervenção, bem como a apresentação e 

discussão de resultados. 
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I Parte- Enquadramento teórico  

Capítulo 1- Quadro teórico de referência 

1.1. A arte na educação  

 

“As artes na educação não procuram, de modo algum, a formação de futuros artistas.”  

(Sousa, A. 2003, p.88) 

 

Se considerarmos as diferentes componentes do currículo do 1.º ciclo, o Português, a 

Matemática e o Estudo do Meio têm um peso substancial no n.º de horas, quando comparadas 

com a Educação Artística, considerando que esta se subdivide nas diferentes áreas das 

expressões. E, esta é uma questão sobre a qual vários autores têm refletido. De entre os autores 

estudados, considerámos como referência o trabalho de Sousa (2003) na medida em que este 

considera a área das artes “...como membros de pleno direito no processo educativo, devendo-

lhes ser dispensados os mesmos cuidados que às Letras e às Ciências.” (p.87) 

Na perspetiva de Elisa Marques, “a reflexão sobre a importância da Arte no desenvolvimento 

humano tem desempenhado um papel de relevo, procurando, debater-se o modo como esta 

área do conhecimento contribui para a formação global do homem e como pode ser considerada 

um recurso social e educativo.” (p. 68) 

Seguindo a mesma linha de pensamento, de acordo com António Damásio, “(…) math and 

science alone do not make citizens. And, given that the development of citizenship is already 

under siege, math and science alone are not suficiente.” (p.5) 

Esta é uma discussão antiga e ao longo dos anos mereceu atenção de pedagogos e educadores 

pela arte, no sentido de defender em primeiro lugar, o papel das artes no currículo; e em 

segundo lugar, que o peso destas não seja residual, e que a sua importância se equipare ao 

Português, Matemática ou o Estudo do Meio.   

“(…) Platão e Aristóteles e muitos pedagogos, como Rousseau e Schiller, tivessem 

chamado a atenção para a importância de se incluir as artes no contexto educativo 
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escolar, a realidade é que só em poucos países tal se procurou, de facto, fazer.” (Sousa, 

A. 2003, p.87) 

António Damásio, faz referência à desconexão e divergência acentuada o processamento 

cognitivo e o processamento emocional “So we have a real disconnect and a divergence that is 

likely to be enhanced in years to come between cognitive processing, (that goes faster and faster 

and produces marvelous things, by and large, and some that are not so marvelous), and 

emotional processing that is inherently slow and may perhaps adapt to higher speeds, but only 

gradually, with some effort, as time goes.” (p.9) 

O mesmo autor, refere ainda que “And another important fact: current research indicates that 

the very grounding of moral development relies, from the point of view of evolution, on a set of 

social emotions that has long existed in humans probably all along the history of humanity, and 

have actually, been present, in simpler forms, in other species before humans.” (p. 10) 

Em termos nacionais, o contributo de Sousa (2003) permite-nos compreender uma perspetiva 

histórica sobre esta discussão, referindo autores como Almeida Garret (1829), João de Barros 

(1912) e Sobral Cid, (1989), que se debruçaram acerca da arte na educação e da inclusão das 

artes no processo de educação, considerando-a como imprescindível. 

Assim, de acordo com o autor, Almeida Garret (1829) afirma “não tratei das artes como 

profissão, mas como um elemento necessário de toda a educação.” O autor chegou mesmo a 

considerar as artes prioritárias em relação às ciências quando afirma que “todas as artes 

nasceram primeiro que as ciências, mas toda foram ou vão sendo por elas aperfeiçoadas”. (as 

cited in Sousa, 2003) 

No mesmo sentido, João de Barros “considerava o ensino das artes como um instrumento de 

educação cívica e de progresso individual, procurando que a escola fosse um lugar de 

aperfeiçoamento da pessoa e, deste modo, de regeneração do ser social”. (as cited in Sousa, A. 

2003, p.91) 

Posicionando também Sobral Cid, como um dos grandes defensores das artes na educação. De 

acordo com o autor, Sobral Cid referia-se às artes como “estas não se deveriam ficar pela sua 

dimensão apenas como disciplinas escolares, devendo estender-se a toda uma dinâmica circum-

escolar de enriquecimento cultural”. (as cited inSousa, 2003, pp. 92-93) 
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De acordo com Sousa (2003),  

“Os pedagogos defensores da integração das artes na educação, consideram que a 

formação da pessoa deve ser global e não especializada, pelo menos nos anos escolares 

básicos, devendo proporcionar-se às crianças uma organização curricular equilibrada, 

homogénea e voltada essencialmente, para uma forte cultura geral onde as letras, 

ciências e artes coexistem em igualdade de circunstâncias, de importância e em 

convergência educacional”. (p.88) 

Nesse sentido, importa salientar, que as artes na educação não pretendem formar artistas, mas 

sim promover na criança a sensibilidade estética, artística, o pensamento critico e a criatividade. 

As artes na educação, focam-se, essencialmente, nas artes e nos seus objetivos, direcionando-

se para o ensino das artes, no que concerne à educação. O mesmo refere Sousa (2003) quando 

afirma que “a educação pela arte tem como principal objetivo a expressão dos afetos da criança, 

a arte na educação, tem como propósito o ensino específico das diferentes artes.” (p.89) 

Desse modo, podemos afirmar que a arte desempenha um papel crucial como importante 

ferramenta de aprendizagem, sendo que esta faz parte do nosso dia a dia, como já foi referido 

anteriormente, está presente em quase tudo aquilo que fazemos sem que nos apercebamos. E, 

nesta perspetiva, como educadores devemos ter isto em conta na nossa prática. 

Com a implementação da lei de bases do sistema educativo (lei nº 46/86) e o decreto de lei (nº 

344/80) sobre a educação artística, é que surge uma abertura para a ponderação das artes nos 

currículos escolares, em termos oficiais. Não obstante, as artes não tomaram lugar de forma 

plena nos currículos escolares, uma vez que, não eram consideradas em todos os níveis de 

ensino. 
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1.1.1. Educação pela arte 

 

“A arte deve ser a base de toda a educação.” 

 Read (1942 cit. Sousa, 2003) 

 

Quando falamos de arte, sabemos que não há uma definição única do que é a arte, uma vez que, 

esta é uma atividade que agrupa uma produção ampla e vasta, bem como diversificada. A 

definição da mesma, pode variar consoante a época em que se insere e da cultura. Sabe-se que 

a arte surgiu com os primórdios da humanidade, sendo uma das primeiras manifestações da 

expressão humana.  

Já na pré-história o homem sentia a necessidade de se expressar de forma diferente, de 

representar a realidade através da sua perspetiva, usando símbolos, desenhos, que 

caracterizavam essas formas de expressão. De acordo com Sousa (2003) “...a educação através 

da arte é a que melhor permite a exteriorização das emoções e sentimentos e a sublimação dos 

instintos... é melhor exprimir as emoções do que retê-las e inibi-las” (p.82) 

A arte evoluiu até aos dias de hoje, em cada época, de acordo com o contexto histórico. Através 

da arte, o ser humano consegue expressar-se, expressar e exteriorizar sentimentos, emoções, 

ideias, bem como, de representar aquilo que o rodeia, das mais variadas formas. Podemos 

afirmar que a arte reflete as diferentes culturas e a história da humanidade. E como Mónica 

Oliveira (2007) afirma: “A arte é uma linguagem que acompanha a humanidade ao longo dos 

tempos, desde a pré-história até aos nossos dias, espelhando diferentes sociedades, diferentes 

interesses e diferentes saberes” (p. 61). 

Atualmente, arte é vista como uma espécie de criação do homem com valores estéticos. Nesse 

sentido, a arte é, muitas vezes, uma linguagem através da qual se transmite aquilo que as 

palavras não traduzem. Ao falarmos deste conceito, torna-se relevante defini-lo de acordo com 

as perspetivas de diferentes autores, para que possamos entendê-lo melhor. No livro “Educação 

Pela Arte e Artes na Educação”, Sousa (2003) enumera algumas definições do conceito, 

apresentadas por vários autores: 
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Conforme refere Maria Luísa Rodrigues “a educação pela arte (…) não tende a formar 

profissionais, a pôr as crianças ao serviço da arte, mas sim a arte ao serviço das crianças.” (as 

cited in Sousa, 2003, p. 80). 

Da mesma forma, Wojnar (1963) considerava que, 

“A ideia de educação pela arte não se trata de um só domínio da educação 

correspondendo à formação de uma sensibilidade estética, do gosto pela beleza, mas 

de uma larga conceção de do formação do homem, toda ela baseada no princípio 

estético e concedendo-lhe o primado entre os outros fatores exercendo o seu efeito 

sobre os ser humano. A formação do homem deve ser concebida como um processo 

total” (as cited in Sousa, 2003, p.80). 

Considerando Sousa (2003) que a: 

“A educação pela arte é uma educação do sensível, tendo em vista a estimulação e 

enriquecimento do racional, nume interação benéfica entre o pensar, o sentir e o agir, 

dirigindo-se com especial interesse para os problemas que afetam a criança e o 

adolescente.” (pp. 81-82)  

Ao longo da obra A Educação pela Arte, Read (1948) dá ênfase ao papel das artes na educação, 

referindo que estas devem integrar a base da educação. Read afirma que “A arte, como quer 

que a definamos, está presente em tudo o que fazemos para agradar os nossos sentidos” e “(…) 

é como uma daquelas coisas que, como o ar ou o solo, está em todo o lado à nossa volta, mas 

acerca da qual raramente nos detemos a pensar.” (p.28) 

Para Sousa (2003), a educação pela arte não visa ensinar à criança conceitos teóricos 

relacionados com a arte, nem que esta produza obras de arte, nem ensinar técnicas de produção 

artísticas, ou seja, não tem por objetivo formar artistas. Assim, o autor, afirma que, “a educação 

pela arte… permite à criança sublimar os seus instintos e ao mesmo tempo expandir os impulsos 

e sentimentos mais elementares”. (p. 80-82) 

Neste sentido, a educação pela arte surge, então, como alternativa educativa. Faz uso da Arte 

como uma ferramenta pedagógica que possibilita aos alunos a conceção de atividades de 

experimentação artística, enfatizando a compreensão da diversidade cultural e, conforme refere 
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Read (2001) “(...) não existe um tipo de Arte a que todos os tipos de homem deveriam se ajustar, 

mas tantos tipos de Arte quantos são os tipos de homens (…).” (p. 30) 

Nesse sentido, poder-se-á dizer que através das suas criações artísticas, a criança comunica, 

exterioriza emoções e sentimentos, que nos permitem conhecê-la. Tal facto é defendido por 

Mário Dionísio na medida em que (...)” a arte é uma linguagem. Um tipo de linguagem com que 

o homem indaga e exprime realidades profundas de si mesmo impossíveis de captar de outra 

forma.” (as cited in Sousa, 2003, p. 55) 

Plantão terá sido o primeiro autor a defender que a atividade artística deveria servir de base ao 

sistema de educação, não obstante, só mais tarde, os movimentos de educação artística 

enfatizam uma nova visão e perspetiva sustentado no papel da arte na educação. De acordo 

com Santos, A., “a educação pela arte (…) promoverá a formação humanística do individuo, pela 

integração e harmonia de experimentações e aquisições, facilitando mesmo o aproveitamento 

escolar geral e especial, num equilíbrio físico e psíquico.” (as cited in Sousa, 2003, p. 30) 

Assim sendo, podemos referir que o desenvolvimento biológico, cognitivo, social e motor, 

beneficiam da educação pela arte, sendo que, através da dimensão afetivo-emocional, a 

educação pela arte proporciona vastas possibilidades de desenvolvimento à criança.  

Para Sousa (2003) a educação pela arte vai mais longe do que a simples transmissão de 

conhecimentos, visando entre outros objetivos (...) “o aperfeiçoamento de perceção e da 

atividade simbólica, ou seja, a aquisição e desenvolvimento dos instrumentos básicos do 

pensamento: sentimentos, imagens, palavras”. (p.83) 

Quer isto dizer que, as diferentes expressões artísticas, permitem à criança, através da 

experiência livre, ter maior liberdade de expressão a nível emocional, transformando-a numa 

base sólida promotora da aquisição cognitiva. 

 

1.1.2. A educação artística no desenvolvimento global da criança 

  

“Mais importante do que aprender, conhecer e saber, é vivenciar, descobrir, criar e sentir”. 

(Sousa 2003, p.63) 
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Como fundamentado anteriormente, é notável o papel fundamental que as artes desempenham 

na nossa vida, desde cedo, através das quais conseguimos compreender melhor o que nos 

rodeia. Não obstante, através da arte a criança consegue exteriorizar as suas emoções, os seus 

sentimentos numa base de comunicação e expressão, nesse sentido, podemos evidenciar que a 

arte é essencial na relação da criança com o mundo que a rodeia. Assim sendo, a arte pode ser 

vista como mediadora do processo de aprendizagem. O mesmo, é comprovado pelo Ministério 

da Educação em 2001 que refere que: “As Artes são elementos indispensáveis no 

desenvolvimento da expressão pessoal, social e cultural do aluno. São formas de saber que 

articulam imaginação, razão e emoção” (p.149). 

Ao refletir sobre o termo “Educação Artística”, importa referir primeiramente o conceito de 

“arte” e de “educação”, de forma separada, não obstante, ambos os conceitos foram abordados 

anteriormente. Assim sendo, fazemos uma breve reflexão sobre os mesmos.  

Na perspetiva de Read (2001), para quem:  

“A arte é uma daquelas coisas que, como o ar ou o solo, está em todo o lado à nossa 

volta, mas acerca da qual raramente nos detemos a pensar. Pois a arte não é apenas 

algo que encontramos nos museus e nas galerias de arte (…). A arte seja lá como a 

definimos, está presente em tudo o que fazemos para satisfazer os nossos sentidos.” (p. 

16) 

De acordo com José Manuel Calleja (2008), a educação é entendida como, 

(...) “ação que desenvolvemos sobre as pessoas que formam a sociedade, com o fim de 

capacitá-las, de maneira integral, consciente, eficiente e eficaz, que lhes permita formar 

um valor dos conteúdos adquiridos, significando-os em vínculo direto com seu 

quotidiano, para atuar consequentemente, a partir do processo educativo assimilado.” 

(p. 109) 

Ainda na perspetiva de Herbert Read (1958), 

“o objetivo geral da educação é o de encorajar o desenvolvimento daquilo que é 

individual em cada ser humano, harmonizando simultaneamente a individualidade 

assim induzida com a unidade orgânica do grupo social a que o individuo pertence.” (p. 

21) 



21 

 

De seguida, passamos para a abordagem do conceito de Educação Artística, de acordo com 

Sousa (2003), a 

“Educação artística refere-se, pois, a uma Educação com objetivos voltados para o 

desenvolvimento harmonioso da personalidade, o que significa uma educação que 

igualmente atue nas dimensões biológicas, afetivas, cognitivas, sociais e motoras da 

personalidade.” (p. 61) 

E, tal como refere o Ministério da Educação no Currículo Nacional do Ensino Básico- 

Competências Essenciais (2001) a  

“...vivência artística influência o modo como se aprende, como se comunica e como se 

interpretam os significados do quotidiano. Desta forma, contribui para o 

desenvolvimento de diferentes competências e reflete-se no como se pensa, no que se 

pensa e no que se produz com o pensamento.” (p. 149) 

Sousa (2003) refere-se à educação pela arte como tratando-se, pois “(…) de uma educação que 

proporciona uma equilibrada cultura geral, com vivências culturais no âmbito das letras, das 

ciências e das artes, que levará a um melhor dese9nvolvimento da pessoa, no seu todo” (p.61) 

Quer isto dizer que, de acordo com Sousa (2003 existir uma Educação Artística, presume, que 

na organização curricular, haja a mesma consideração tanto para com as ciências, como as 

letras, as artes e as técnicas, ou seja, que “exista equilíbrio, e não predileções, afluindo em 

igualdade de circunstâncias, a fim de proporcionar aos alunos uma formação geral 

equipendente, uniforme e coerente” (2003, p.63). 

Desse modo, o autor defende que, a educação artística não pressupõe nem ter por objetivo que 

haja iniciação na arte adulta, bem como a procura de vocações artísticas. Ainda no mesmo 

contexto, Sousa (2003) refere que a educação artística pressupõe, sobretudo: 

“(…) uma íntima integração interdisciplinar (de todas as disciplinas e não apenas as 

artísticas), numa convergência de atuações e propósitos, claramente voltada para a 

verdadeira essência da arte: a elevação espiritual, a formação da pessoa no que há de 

mais sublime em si, a sua formação humanística, a formação dos seus valores morais e 

éticos, o bem e o belo espirituais que já eram referidos por Platão” (p.63). 
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Nesse contexto, ao rever o papel da arte na educação, não devemos encarar o mesmo como 

uma forma de expressão apenas, mas sim como fundamental para que haja aquisição de outros 

conhecimentos das diferentes áreas do currículo. Assim sendo, Sousa (2003) considera que  

“O decreto de lei nº 344/80, de 2 de novembro, aponta de modo preciso alguns 

objetivos para a educação artística- art. Nº 2, dos quais saliento aqueles que melhor se 

enquadram nos pressupostos acima referidos: “Estimular e desenvolver as diferentes 

formas da comunicação e expressão artística, bem como a imaginação criativa, 

integrando-as de forma a assegurar um desenvolvimento sensorial, motor e afetivo 

equilibrado” (p.64). 

bem como, 

“Promover o conhecimento das diferentes linguagens artísticas e proporcionar um 

conjunto várias de experiências nestas áreas, de modo a estender o âmbito de formação 

global” (p.65). 

e ainda, 

“Fomentar práticas artísticas individuais e de grupo, visando a compreensão das suas 

linguagens e o estímulo à criatividade de natureza artística” (p.65). 

 

 

1.1.3. Educação artística e interdisciplinaridade no processo de ensino-

aprendizagem 

 

“Um dos argumentos utilizados para justificar a existência da Educação Artística é 

precisamente o da interdisciplinaridade” 

(Hernández, as cited in Queirós, 2001) 

 

Neste ponto do relatório importa abordar os conceitos de Educação Artística e 

Interdisciplinaridade de forma individual, para poder interligá-los de seguida. Nesse sentido, de 

acordo com Sousa (2003) educação artística “Significa uma educação que igualmente atue nas 

dimensões biológicas, afetivas, cognitivas, sociais e motoras da personalidade, de modo 
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harmonioso, ou seja, dirigindo-se a todas estas dimensões de igual modo, sem preferenciar ou 

preterir alguma.” (p. 61) 

O mesmo autor, refere ainda que a educação artística “Pressupõe uma íntima integração 

interdisciplinar (de todas as disciplinas e não apenas as artísticas), numa convergência de 

atuações e propósitos, claramente voltada para a verdadeira essência da arte”. (p.63) 

Por outro lado, Olga Pombo (2004), no seu livro Interdisciplinaridade: ambições e limites, 

apresenta algumas definições para o conceito de interdisciplinaridade, na perspetiva de 

diferentes autores, a saber: 

Sobre a “Interação existente entre duas ou mais disciplinas”. Esta interação pode ir 

desde a simples comunicação de ideias até à interação mútua de conceitos diretivos, da 

epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos dados e da 

organização, da investigação e do ensino correspondentes.” (Berger, 1972, as cited in 

Pombo, 2004, p.164) 

“Integração interna e conceptual que rompe a estrutura de cada disciplina, para 

construir uma axiomática nova e comum a todas elas com o fim de dar uma visão 

unitária de um setor do saber”. (Palmade, 1972, as cited in Pombo, 2004, p. 165) 

“Intercambio mútuo e integração recíproca entre várias ciências. Esta cooperação tem 

como resultado um enriquecimento recíproco”. (Piaget, 1972, as cited in Pombo, 2004, 

p.165) 

“Cooperação de várias disciplinas científicas no exame de um mesmo e único objetivo” 

(Marion, 1978, as cited in Pombo, 2004, p. 165) 

Um dos argumentos que nos pareceu interessante também é o referido por Fernando 

Hernández referindo que “um dos argumentos utilizados para justificar a existência da Educação 

Artística é precisamente o da interdisciplinaridade.” (Hernández, 1997, as cited in in Queirós, 

2011, p.26) 

Poder-se-á assim dizer que a educação artística, tal como referido nos pontos anteriores do 

presente relatório, é crucial no processo de ensino aprendizagem. E poder-se-á considerar 

também fundamentar que exista integração curricular, na sua relação com outras áreas do 

currículo, e não seguir a tendência que se prende com a separação das mesmas. São vários os 
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autores que defendem os benefícios da interdisciplinaridade para o desenvolvimento dos alunos 

e das suas capacidades. 

Na opinião de Vaideanu citado por Pombo (2006) “a interdisciplinaridade esforça-se por 

articular da melhor forma a escola e a vida, assim como a aprendizagem e a aplicação do que é 

aprendido uma vez que”. (p. 175) De acordo com o autor, para passar da teoria à prática o aluno 

carece de uma abordagem interdisciplinar. Ainda na perspetiva de Sousa (2003), a educação 

artística deve pressupor uma integração globalizadora no que diz respeito aos diferentes 

saberes, e não se restringir somente à inclusão curricular de disciplinas. Ou seja, uma 

abrangência interdisciplinar entre si. 

De acordo com Delattre (1973) “a interdisciplinaridade pretende atingir objetivos mais 

ambiciosos, tendo como fim a elaboração de um formalismo geral e preciso que possibilite 

exprimir numa linguagem única os conceitos, as preocupações, os contributos de um maior ou 

menor número de disciplinas, que de outra forma continuariam isoladas nas suas linguagens 

especializadas.” (as cited in Pombo, 2006, p. 280) 

Maria do Céu Roldão (1995) refere que a integração curricular é fulcral para que não haja um 

ensino fragmentário, considerando assim necessário que a escola reúna uma cultura 

interdisciplinar. (p. 47) 

 

 

1.1.4. Educação ambiental como prática  pedagógica na educação 

 

Um dos grandes desafios da atualidade prende-se com a preservação do ambiente e a 

consciencialização dos mais novos, desde cedo. Assim sendo, a escola desempenha um papel 

fundamental no que concerne à formação de cidadãos socialmente conscientes, responsáveis e 

solidários. De acordo com a Direção Geral da Educação um dos grandes desafios preconizados 

no século XXI consiste na necessidade de defesa da equidade entre gerações, assente num 

modelo de desenvolvimento sustentável.  

Um exemplo disto são projetos nacionais e internacionais com o CAES, Centro de Educação 

Artística e Sustentabilidade, que desenvolve um trabalho centrado na pesquisa, educação e 
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promoção de práticas sustentáveis na arte e educação artística e no alinhamento de práticas 

artísticas de estilo de vida com os objetivos de desenvolvimento sustentável.  

Sendo o pré-escolar uma etapa crucial no que concerne ao desenvolvimento da criança, bem 

como de valores como a solidariedade, a amizade, o respeito pelo próximo e pelo meio que nos 

rodeia, torna-se fundamental o papel desempenhado pela escola, pois os valores que se 

adquirem na mesma perpetuam-se na idade adulta e ajudam a formar cidadãos. Nesse sentido 

torna-se essencial que o educador/professor promova a preservação e a proteção do meio 

ambiente, despertando o interesse dos alunos nesse sentido. 

De acordo com Câmara, et al., (2008) 

“A educação ambiental para a sustentabilidade, num quadro mais abrangente da 

educação para a cidadania, constitui atualmente uma vertente fundamental da 

educação, como processo de sensibilização, de promoção de valores e de mudança de 

atitudes e de comportamentos face ao ambiente, numa perspetiva do 

desenvolvimento sustentável.” (p. 10) 

Cabe ao educador/professor transmitir às crianças/alunos a importância do meio ambiente, da 

natureza, e incentivá-las a preservar e cuidar da natureza encarando-a como fundamental na 

nossa vida e parte da mesma, é essencial que se desenvolva desde cedo uma consciência 

ecológica e, não se limitarem a estudar a mesma de forma superficial.   

Ainda segundo os mesmos autores, “A educação ambiental para a sustentabilidade está 

presente no currículo e em numerosos projetos desenvolvidos pelas escolas, muitos deles com 

a colaboração direta de serviços centrais e regionais do Ministério da Educação” (Câmara et al., 

2018, p.10) 

De acordo com os valores consagrados nos princípios da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 

n.º 46/86, de 14 de outubro), o sistema educativo deverá ser estruturado de modo a contribuir 

para a concretização dos alunos, através do completo desenvolvimento “da sua personalidade, 

atitude e sentido de cidadania, preparando-os para uma reflexão consciente sobre os valores 

espirituais, estéticos, morais e cívicos, no sentido de assegurar um desenvolvimento cívico 

equilibrado.” (Câmara, et al., 2018, p. 11) 
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De acordo com a Direção Geral da Educação, em Sustentabilidade para a Educação Ambiental 

“O objetivo da Educação Ambiental para a Sustentabilidade consiste na promoção de valores, 

na mudança de atitudes e de comportamentos face ao ambiente, de forma a preparar os jovens 

para o exercício de uma cidadania consciente, dinâmica e informada face às problemáticas 

ambientais atuais.” Direção Geral da Educação 

Nesse sentido, educar para a sustentabilidade ambiental é um processo continuo, e que deve 

ser implementado desde cedo na vida do ser humano, tanto no programa curricular como na 

vida fora da escola. Esta prática deve ser implementada de acordo com a faixa etária, e de forma 

atrativa e interativa. 

Na perspetiva de Câmara, et al., (2018) 

 “Pretende-se que os alunos aprendam a utilizar o conhecimento para interpretar e 

avaliar a realidade envolvente, para formular e debater argumentos, para sustentar 

posições e opções, competências estas consideradas fundamentais para a participação 

ativa na tomada de decisões fundamentadas, numa sociedade democrática, face aos 

efeitos das atividades humanas sobre o ambiente” (p. 10). 

No que concerne à Educação Pré-Escolar, ainda de acordo com o autor referido a cima, na Área 

de Conhecimento do Mundo, “pretende-se promover uma sensibilização para as diferentes 

ciências sociais e naturais, articulando-as e mobilizando aprendizagens de todas as outras áreas 

expressas nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE). A abordagem a 

esta área implica também, entre outros aspetos, a criação de hábitos de respeito pelo ambiente 

e pela cultura, criando-se uma inter-relação com a Área de Formação Pessoal e Social.” (Câmara, 

et al., 2018, p.12) 
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Capítulo 2- Documentação orientadora  

2.1. Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

 

Do conjunto da documentação consultada as Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar (OCEPE), foram consideradas como documento estruturante para o desenvolvimento do 

presente trabalho de investigação-ação, no que se refere à dimensão da educação pré-escolar. 

As OCEPE são um documento que apresenta aquilo que a educação deve proporcionar às 

crianças, referência oficial comum a todos os profissionais de educação a exercer em pré-

escolar. Faz referência às diferentes linguagens artísticas, definindo-as como formas de 

enriquecer as possibilidades de expressão e comunicação das crianças. De entre as várias 

linguagens artísticas, para o presente trabalho interessa-nos analisar o que as OCEPE referem 

no que respeita às artes visuais. 

De acordo com Marques, L et. al (2016), 

“As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar baseiam-se nos objetivos 

globais pedagógicos definidos pela referida Lei e destinam-se a apoiar a construção e 

gestão do currículo no jardim de infância, da responsabilidade de cada educador/a, em 

colaboração com a equipa educativa do estabelecimento educativo/agrupamento de 

escolas.” (p.5) 

No que concerne à educação artística, o documento remete para a importância da 

intencionalidade do educador. Sendo que este desempenha um papel crucial no que diz respeito 

ao desenvolvimento da criatividade da criança, uma vez que, deve ser uma peça fundamental 

para o enriquecimento do seu sentido estético, através do contacto com diferentes 

manifestações artísticas, bem como culturas e estilos, a fim de estimular o espírito critico da 

criança perante o mundo.  

De acordo com Marques, L. et. al. (2016), 

“O papel da educação artística no desenvolvimento da criatividade, sentido estético e 

apreciação de diferentes manifestações artísticas e culturais implica uma íntima ligação 

com as áreas de Formação Pessoal e Social e do Conhecimento Mundo, contribuindo, 

nomeadamente: para a construção da identidade pessoal, social e cultural; para o 
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conhecimento do património cultural e para a sensibilização à sua preservação; para o 

reconhecimento e respeito pela diversidade cultural.” (p.48) 

Os autores, referenciam ainda a importância deste domínio bem como a sua relação com as 

diferentes áreas. “Este domínio proporciona ainda oportunidades de desenvolvimento da 

curiosidade, da expressão verbal e não verbal, de resolução de problemas, etc., que facilitam a 

sua articulação com essas áreas e também com os outros domínios incluídos na área de 

Expressão e Comunicação” (Marques, L. et. al., 2016, p.48) 

É crucial proporcionar às crianças a oportunidade de criar, apreciar e dialogar sobre aquilo que 

desenvolvem, bem como sobre as criações de outras crianças, que desenvolvam o espírito critico 

e apreciação e que consigam dialogar sobre aquilo que observam.  

A abordagem à Educação Artística envolve, segundo as OCEPE, o desenvolvimento articulado de 

estratégias que permitam à criança: 

● “apropriar-se progressivamente de diferentes técnicas e conhecimentos, através da 

exploração, experimentação e observação, utilizando-as de modo intencional nas suas 

produções; 

● ensaiar formas de expressividade e soluções próprias, integrando e relacionando 

técnicas, materiais e meios de expressão para criar, recriar ou reinventar; 

● contactar com obras de outros (colegas, artistas), de modo a desenvolver a capacidade 

de observação, interpretação e reflexão, comunicando os seus sentimentos pessoais e 

visão crítica, de modo a compreender a possibilidade de múltiplas leituras.” (Marques, 

L. et. al., 2016, p.48) 

 

2.2. Currículo para o 1º Ciclo 

 

No que se refere à documentação orientadora para o ensino no 1.º ciclo, foi consultado o site 

oficial da Direcção-Geral da Educação, e considerámos os documentos oficiais aí referidos, 

nomeadamente as Metas Curriculares para o 1º Ciclo do Ensino Básico, bem como o Artigo 17º, 

do Decreto de Lei nº55/2018, no que se refere aos documentos curriculares, considerando dois 

aspetos pertinentes, que passo a citar: 
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“1 — Os documentos curriculares inscrevem as aprendizagens a desenvolver pelos 

alunos, nas diversas componentes de currículo, áreas disciplinares, disciplinas ou 

unidades de formação de curta duração.” (p.7) 

“2 — As Aprendizagens Essenciais constituem orientação curricular de base, para efeitos 

de planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem, em cada ano de 

escolaridade ou de formação, componente de currículo, área disciplinar, disciplina ou 

UFCD.” (p.7) 

O Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais” surgem como substituição ao 

documento metas curriculares definidas pelo Ministério da Educação, (Despacho n.º 

17169/2011, de 23/dezembro). Constituem a base e as referências fundamentais para o 

desenvolvimento do ensino, clarificando o que se deve ter como prioridade nos Programas de 

cada disciplina, explicitando os conhecimentos a adquirir e as capacidades que se pretendem 

que os alunos dos vários anos de escolaridade, consigam desenvolver. (Despacho n.º 5306/2012, 

de 18/abril) 

Neste sentido, as metas curriculares fazem referência àquelas que são tidas como aprendizagens 

essenciais que se pretende que os alunos realizem em cada disciplina, de acordo com o ano de 

escolaridade em questão.  

 

2.3. Aprendizagens essenciais articuladas com o perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória 

 

De acordo com as o documento Aprendizagens Essenciais, as Artes Visuais são uma área do 

conhecimento crucial para o “desenvolvimento global e integrado dos alunos”, em conciliação 

com as diferentes Áreas de Competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

As Aprendizagens Essenciais e o Perfil do Aluno à Saída da escolaridade obrigatória são dois 

documentos integradores do currículo do ensino básico, sendo imprescindível a sua articulação, 

de uma forma integrada e coerente. Desse modo, de acordo com Roldão et al. (2017) 
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“O Perfil do Aluno assume-se como o documento orientador de todo o processo de 

desenvolvimento curricular: O perfil dos alunos no final da escolaridade obrigatória 

estabelece uma visão de escola e um compromisso da escola, constituindo-se para a 

sociedade em geral como um guia que enuncia os princípios fundamentais em que 

assenta uma educação que se quer inclusiva. Apresenta uma visão daquilo que se 

pretende que os jovens alcancem, sendo, para tal, determinante o compromisso da 

escola, a ação dos professores e o empenho das famílias e encarregados de educação. 

(p. 10)  

De acordo com os mesmos autores, as Aprendizagens Essenciais deverão, desse modo,  

“explicitar para cada ano, de cada disciplina, os elementos definidores do conceito de 

AE, tal como a DGE as define (conhecimentos, capacidades e atitudes), os traços 

identificadores do desenvolvimento do PA (os traços do PA que se espera que cada 

disciplina ajude a desenvolver) e que, em síntese (visão, valores, competência), são 

identificados do modo que a seguir se explicita.” (p. 11) 

Interessa-nos neste ponto do relatório sistematizar o que nos dizem estes documentos acerca 

das artes visuais. De acordo com as Aprendizagens Essenciais articuladas com o Perfil do Aluno, 

é crucial o alargamento e enriquecimento das experiências visual e plástica dos alunos, “de 

forma a contribuir para o desenvolvimento da sensibilidade estética e artística, despertando, ao 

longo do processo de aprendizagem, o gosto pela apreciação e fruição das diferentes 

circunstâncias culturais.” (Roldão, 2017, p.1) 

 

Capítulo 3- Problematização e Metodologia de estudo 

3.1. Problemática 

Durante o período semanal de observação em sala de aula, foi-me possível observar que, muitas 

crianças apresentavam algumas dificuldades na área da expressão plástica, mas também 

algumas limitações relacionadas com outras áreas de curriculares, em particular, ao nível do 

desenvolvimento da motricidade fina. Constatei também que, devido ao horário das atividades 

desenvolvidas por outros docentes durante a semana, a educadora tinha poucos momentos 

para implementar outro tipo de atividades de expressão plástica para além daquelas que se 
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baeiam em colorir desenhos ou elaborar desenhos orientados por temas escolhidos pela 

educadora, ou pela leitura de livros. 

Observando de um modo abrangente a realidade diária vivenciada no local de estágio em 

contexto pré-escolar, considerei essencial que as crianças tivessem a oportunidade de 

experimentar e explorar diversos materiais, usando a expressão e educação plástica, de forma 

livre, como meio de expressão, e que tivessem a oportunidade de desenvolver determinadas  

aprendizagens essenciais para o seu desenvolvimento, como a motricidade fina, não sendo a 

expressão plástica usada apenas como meio de passar o tempo. Ou seja, considerei essencial 

que através da expressão plástica as crianças pudessem desenvolver o gosto por outras áreas 

de ensino, nomeadamente a matemática, o português e o estudo do meio. 

Foi-me possível observar que algumas crianças durante a realização de atividades de expressão 

plástica, sentiam algumas dificuldades, nomeadamente em contornar, recortar, ou até 

preencher dentro dos limites, procurando ajuda, e muitas vezes, demonstrando pouco interesse 

na execução dos mesmos.  

E, sendo esta uma sala de 5 anos, onde a educadora trabalhava alguns aspetos relacionados com 

o Português e a Matemática, nomeadamente o alfabeto, os números, os conjuntos, observei 

que, as fichas não despertavam interesse às crianças, ou seja, demonstravam pouca vontade em 

estarem sentados a “fazer fichas”. Então pensei que seria interessante, procurar outros métodos 

de trabalhar as diferentes áreas curriculares, através da expressão plástica e de atividades mais 

práticas.  

Nesse sentido, e uma vez que, o tema do projeto anual da instituição era a “Terra e os seus 

elementos”, surgiu a hipótese de trabalhar as questões associadas à sustentabilidade ambiental 

e daí a pergunta: como trabalhar a educação pela arte na relação com as diferentes áreas do 

currículo, desenvolvendo uma atitude ética em relação à natureza e às suas potencialidades 

dentro e fora da sala de aula? 

 

3.2. Metodologia qualitativa 

Dado que a problemática objeto de estudo estava delineada, constatei que o tipo de 

investigação a realizar seria a investigação de natureza qualitativa, sendo esta a mais adequada 
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ao tipo de estudo em questão começando por refletir sobre as linhas orientadoras desta 

metodologia.  

Segundo Bogdan & Biklen (1982) as cited in Lüdke, M., & André, M. E. (1986) pesquisa qualitativa 

“envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contacto direto do pesquisador com a 

situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e preocupa-se em retratar a 

perspetiva dos participantes.” (p.13) 

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa pressupõe que o investigador realize a sua pesquisa em 

campo, ou seja através do contacto direto, com o propósito de obter a informação que precisa 

para efetuar o seu estudo, tendo como base “duas grandes questões que se prendem com este 

tipo de pesquisa: persuasão científica que aborda a natureza da realidade social e a persuasão 

epistemológica, que orienta a forma como se capta e compreende a realidade”. (as cited in 

Lüdke, M., & André, M. E., 1986, p. 13) 

Bogdan e Biklen (1982) discutem o conceito de pesquisa qualitativa no seu livro A Pesquisa 

Qualitativa em Educação, e apresentam cinco características básicas (Lüdke, M., & André, M. E. 

1986, pp. 11-13) que formam este tipo de estudo, de entre as quais a pesquisa qualitativa tem 

o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como principal instrumento. De 

acordo com os autores, “A pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está a ser investigada.”  

Os dados recolhidos são essencialmente descritivos. Os autores referem que, “O material obtido 

nessas pesquisas é rico em descrições de pessoas, situações, acontecimentos; inclui transcrições 

de entrevistas e de depoimentos, fotografias, desenhos e extratos de vários tipos de 

documentos.”  

1) O pesquisador preocupa-se, essencialmente, com o processo e não tanto com o 

produto. Os autores evidenciam que, “O interesse do pesquisador ao estudar um 

determinado problema é verificar como ele se manifesta nas atividades, nos 

procedimentos e nas interações quotidianas.” 

2) O pesquisador interessa-se por compreender qual o significado que os participantes dão 

às suas experiências e às coisas, bem como à sua vida, sendo este o principal foco de 

atenção por parte do mesmo. Os autores evidenciam que, “nesses estudos já sempre 
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uma tentativa de capturar a perspetiva dos participantes, isto é, a forma como encaram 

as questões que estão a ser focalizadas”. 

3) A análise de dados segue um processo indutivo, através do qual o pesquisador não se 

foca em procurar evidências que comprovem hipóteses anteriormente definidas. De 

acordo com os autores, “o desenvolvimento do estudo aproxima-se a um funil: no início 

há questões ou focos de interesse muito amplos, que no final se tornam mais diretos e 

específicos”.  

 

3.3. A investigação-ação em educação 

No que se refere à Investigação-Ação em educação, durante os dois momentos de estágio, em 

pré-escolar e 1º ciclo, nas semanas destinadas à observação,  pude retirar notas de campo que 

me auxiliaram e me ajudaram na recolha de dados, e na recolha de informação pertinente às 

rotinas dos dois contextos, e esta é uma das características referentes à mesma, tal como 

referem os autores Bogdan & Biklen (1994): “A investigação-ação consiste na recolha de 

informações com o objetivo de promover mudanças sociais” (as cited in Máximo-Esteves, 2008, 

p.19). 

No livro Visão Panorâmica da Investigação-Acção, a autora Lídia Máximo-Esteves (2008) aponta 

um leque de significados para o conceito de investigação ação na perspetiva de vários autores, 

tais como: 

Rapoport (1970): “A investigação-ação pretende contribuir para a resolução das 

preocupações das pessoas envolvidas numa situação problemática imediata e, 

simultaneamente, para as finalidades das ciências sociais, através da colaboração de 

ambas as partes, num quadro ético mutuamente aceitável.” (as cited in Máximo- 

Esteves, 2008, p.19); 

Altrichter et al. (1996): “A investigação-ação tem como finalidade apoiar os professores 

e os grupos de professores para lidarem com os desafios e problemas da prática e para 

adotarem as inovações de forma refletida.” (as cited in Máximo-Esteves, 2008, p. 18); 

James McKernan (1998):  



34 

 

“Investigação-acção é um processo reflexivo que caracteriza uma investigação 

numa determinada área problemática cuja prática se deseja aperfeiçoar ou 

aumentar a sua compreensão pessoal. Esta investigação é conduzida pelo 

prático – primeiro, para definir claramente o problema; segundo, para 

especificar um plano da acção, incluindo a testagem de hipóteses pela 

aplicação da acção ao problema. A avaliação é efetuada para verificar e 

demonstrar a eficácia da acção realizada. Finalmente, os participantes 

refletem, esclarecem novos acontecimentos e comunicam esses resultados à 

comunidade de investigadores-acção. Investigação-acção é uma investigação 

científica sistemática e auto-reflexiva levada a cabo por práticos, para 

melhorar a prática.” (as cited in Máximo- Esteves, 2008, p.20); 

Latorre (2003), as cited in Coutinho, et al., (2009) também referencia vários autores que 

apresentam as suas definições para o conceito de investigação-ação, em Investigación-

acción; 

Elliot (1993): “Define a investigação-ação como um estudo de uma situação social que 

tem como objetivo melhorar a qualidade de ação dentro da mesma”. (p.360) 

Com Kemmis (1984) “a Investigação-Ação não só se constitui como uma ciência prática 

e moral como também como uma ciência crítica”; (p.360) 

Lamax (1990): “define a Investigação-Ação como uma “intervenção na prática 

profissional com a intenção de proporcionar uma melhoria”; (p.360) 

Bartalomé (1986) “define a Investigação-Ação como “um processo reflexivo que vincula 

dinamicamente a investigação, a ação e a formação, realizada por profissionais das 

ciências sociais, acerca da sua própria prática”; (p.360) 

Após analisar as várias definições apresentadas pelos diferentes autores, importa realçar que, a 

investigação-ação é uma metodologia de pesquisa prática, onde o professor analisa 

reflexivamente a sua prática, sendo que, essa análise feita pelo mesmo, contribui para a 

resolução dos problemas reais, mas também para a planificação e a delimitação das alterações 

a fazer nessa mesma prática.  

Nesse sentido, Stenhouse (2003), defende que o professor deve ser autónomo, livre e com 

demarcados propósitos, norteados pelo conhecimento, que articula todos os elos da sua prática, 
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autorregulado por um “processo de investigação que é inerente ao processo de ensino e de 

aprendizagem” (p.19). Na mesma perspetiva, Alarcão (2001) refere que: 

“(…) ser professor-investigador é, pois, primeiro que tudo, ter uma atitude de estar na 

profissão como intelectual que criticamente questiona e se questiona… Ser professor-

investigador é ser capaz de se organizar para, perante uma situação problemática, se 

questionar intencional e sistematicamente com vista à sua compreensão e posterior 

solução”. (p. 6) 

Assim sendo, a investigação-ação pressupõe por parte do investigador, o planeamento, a 

atuação, a observação e a reflexão de forma mais cautelosa do que aquela que habitualmente 

é feita no quotidiano, a fim de introduzir melhorias na prática. Coutinho et al (2009), defende 

que, a investigação-ação é descrita como um conjunto de metodologias de investigação que 

abrangem ação e investigação em simultâneo, “utilizando um processo cíclico ou em espiral, 

que alterna entre ação e reflexão crítica”. (p. 360) 

De acordo com Coutinho, et al., (2009), p. 261, caracteriza-se, essencialmente, por ser 

participativa e colaborativa, uma vez que, “implica todos os intervenientes no processo” (Zuber- 

Skerritt, 1992), prática e interventiva, uma vez que, “não se limita ao campo teórico, a descrever 

uma realidade, intervém nessa mesma realidade” (Coutinho, 2005), crítica, na medida em que, 

a comunidade de participantes “atuam como agentes de mudança” (Zuber- Skerritt, 1992) e 

cíclica, ou seja, “envolve uma espiral de ciclos” (Cortesão, 1998) 

Esta investigação permitiu-me debruçar sobre a importância dada quer pela educadora quer 

pela professora de 1º ciclo relativamente à área curricular referente à Expressão Plástica, uma 

vez que, esta é uma área crucial para o desenvolvimento dos alunos. Desse modo, centrei-me, 

essencialmente, na conceção da educação pela arte na relação com as diferentes áreas do 

currículo, desenvolvendo e despertando nos alunos uma atitude ética em relação à natureza.  

3.4. Participantes 

O presente estudo foi realizado num numa IPSS de Beja, Centro Infantil Coronel Sousa Tavares 

no domínio do pré-escolar; e num colégio particular, Centro Infantil nossa Senhora da Conceição 

no que diz respeito ao 1º ciclo do ensino básico, na mesma cidade. O grupo de participantes em 

pré-escolar era composto por vinte e cinco crianças de uma sala dos 5 anos, sendo um grupo 

heterogéneo constituído por 15 rapazes e 10 raparigas, com idades compreendidas entre os 4 e 
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5 anos. Em 1º ciclo o grupo era composto por 18 alunos, 10 raparigas e 8 rapazes, com idades 

compreendidas entre os 6 e os 8 anos. 

Em contexto de pré-escolar consegui implementar e desenvolver um conjunto e atividades 

propostas e planeadas com o grupo, inclusive, a conceção de dois projetos de sala, contudo, em 

1º ciclo, desenvolvi apenas duas atividades, aquelas que foram possíveis no curto período de 

intervenção. 

No que se refere  condições de trabalho de ambas as salas dispunham de materiais destinados 

ao uso em expressão e educação plástica, nomeadamente: i) em pré-escolar (tintas, guaches, 

cartolinas, pincéis, lápis de cera, lápis e canetas de cor, folhas A4, folhas coloridas, papel crepe, 

papel de lustro, jornais, colas, materiais recicláveis, entre outros); ii) em 1º ciclo (folhas de papel 

cavalinho, guaches, pincéis, lápis e canetas de cor, cartolinas, papel crepe de várias cores, entre 

outros), não obstante, apenas existia um espaço em pré-escolar, onde se dividia a expressão 

plástica com outras áreas, e em 1º ciclo, eram usadas as mesas de trabalho na hora destinada à 

expressão plástica.  

 

3.5. Descrição dos dispositivos e instrumentos de recolha de 

informação 

3.5.1. Observação participante, direta e notas diárias 

A observação participante e direta, bem como o registo e notas diárias fez parte dos dois 

momentos de estágio que realizei, uma vez que, antes de iniciar a prática interventiva, é 

necessário observar diariamente o grupo, perceber as suas dinâmicas, as rotinas, anotar alguns 

aspetos que possam facilitar a intervenção, bem como, participar e integrar as tarefas do grupo. 

No que se refere aos métodos de observação, destaca-se a observação direta, sendo aquela que 

usei como procedimento de recolha de informação.  

A observação participante insere-se no conjunto das metodologias designadas por qualitativas, 

sendo empregada em estudos exploratórios, descritivos, entre outros. Esta investigação é 

efetuada em contacto direto e continuado por parte de quem tece a investigação, ou seja, pelo 

investigador, com o publico alvo, no seu contexto quotidiano.  
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Segundo Denzin (1978, p.183), cit. Por Lüdke & André, (1986), a observação participante é "uma 

estratégia de campo que combina simultaneamente a análise documental, a entrevista de 

respondentes e informantes, a participação, a observação direta e a introspeção” (p.28) De 

acordo com os mesmos autores, 

 “A observação direta permite também que o observador chegue mais perto da 

perspetiva dos sujeitos, um importante alvo nas abordagens qualitativas. Na medida 

em que o observador acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode 

tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à 

realidade que os cerca e às suas próprias ações. “(p. 26) 

Utiliza-se a observação participante como método de recolha de dados, quando se integra num 

grupo e no quotidiano do mesmo, ou seja, quando existe envolvimento com as pessoas e as 

atividades que se observam, tal como é referido por Lüdke & André, (1986): 

“Tanto quanto a entrevista, a observação ocupa um lugar privilegiado nas novas 

abordagens de pesquisa educacional. Usada como o principal método de investigação, 

a observação possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o 

fenômeno pesquisado, o que apresenta uma série de vantagens.” (pg. 26) 

No livro Visão Panorâmica da Investigação-Acção (2008), a autora Lídia Máximo-Esteves refere 

que “A observação permite o conhecimento direto dos fenómenos tal como eles acontecem 

num determinado contexto”. (p. 87) 

As notas diárias surgem também como ferramentas fundamentais nesta metodologia, uma vez 

que, permitem evidenciar os momentos relevantes do dia, para, posteriormente ser mais fácil 

analisar. De acordo com Bogdan & Taylor, (1998) “A nota de campo surge como ferramenta 

importante na observação participante evidenciando a documentação escrita produzida por 

parte do observador.” (pp. 152-165) Também na perspetiva de Sprandly, 1980, cit. Por Máximo-

Esteves, (2008), “as notas de campo devem incluir registos detalhados, descritivos e focalizados 

do contexto, das pessoas, suas ações e interações, efetuados sistematicamente, respeitando a 

linguagem dos participantes nesse contexto” (p. 88). 
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3.5.2. Diário de bordo 

O diário de bordo, tal como os instrumentos de recolha de informação anteriores, foi também 

elaborado por mim, uma vez que, considerei interessante nas primeiras semanas anotar 

pequenas conquistas, reações a atividades, bem como situações pertinentes, e, assim continuou 

até ao fim da prática em pré-escolar. Já no que se refere ao 1º Ciclo, foi apenas elaborado nas 

semanas de observação. Segundo a perspetiva de Alves (2001) 

“O diário pode ser considerado como um registo de experiências pessoais e 

observações passadas, em que sujeito que escreve inclui interpretações, opiniões, 

sentimentos e pensamentos, sob uma forma espontânea de escrita, com a intenção 

usual de falar de si mesmo.” (p. 224) 

De acordo com Máximo-Esteves (2008, p.89), podemos entender o diário como sendo um 

conjunto de notas de campo, ou seja, a anotação do que é observado, de forma descritiva, sendo 

também o instrumento onde se compreende o lado pessoal do trabalho de campo, pois engloba 

sentimentos, emoções e reações. O mesmo autor refere ainda que, através do registo em diário, 

o investigador analisa, avalia, constrói e reconstrói as perspetivas de melhorar as práticas. 

Zabalza (1994) as cit in Marchesan, C & Lima, lembra que, 

“O principal sentido do diário é a possibilidade dele se converter em espaço narrativo 

do pensamento do professor. Indica que o fato de escrever sobre a sua prática leva o 

professor a aprender sobre a sua narração. Ao narrar sobre o que se passou 

recentemente, o professor se reconstrói linguisticamente e também em nível do 

discurso prático e da atividade profissional.” (p. 1) 

Para o autor, a reflexão é uma dimensão intrínseca à escrita dos diários uma vez que ao escrever 

o professor-escritor se distancia um pouco do professor-praticante, o que possibilitará ver-se a 

si mesmo sob um outro ponto de vista. Desse modo, para que haja uma boa prática docente, é 

necessário que este seja reflexivo e critico, tornando-se assim, responsável pelo seu trabalho 

Alarcão (2003), defende que: 

“A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de 

pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como mero 

reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores.” (p. 41) 
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Este instrumento de registo é utilizado, essencialmente, para documentar e escrever sobre o 

que se passa em sala de aula nomeadamente, acontecimentos relevantes, conquistas, atitudes 

por parte dos alunos face a determinadas situações, pequenas preocupações, o que foi feito, 

bem como as propostas de ação por parte do docente, o que permite que haja reflexão 

relativamente à prática docente e uma modificação da mesma se necessário, contribuindo de 

forma significativa para a formação do professor, pois esta prática permite revelar aspetos do 

ato pedagógico que, sem essa reflexão, permaneceriam escondidos. 

 

3.5.3. Produções das crianças 

As produções das crianças em pré-escolar, e dos alunos em 1º ciclo, foram pensadas e 

selecionadas por mim, para tal, elaborei alguma pesquisa, durante os dois momentos de estágio, 

tendo por base a problemática em contexto e constituíram um recurso fundamental pois 

traduziam as suas ideias e conceções, de modos diferentes. 

No domínio da expressão verbal e não verbal foram anotadas por mim, em registos diários, e 

anotações. Estas produções são igualmente importantes, uma vez que complementam as 

produções não verbais, sendo assim estes recursos tornaram-se instrumentos fundamentais de 

análise e reflexão. É fundamental perceber o quão importantes são as produções das crianças, 

até para perceber as diferentes possibilidades de representar uma mesma coisa, ou as 

diferentes formas de interpretar uma mesma imagem ou texto e, poder, posteriormente, 

partilhá-las e fundamentá-las em grupo. 

3.5.4. Registo fotográfico 

 

O registo fotográfico esteve sempre presente na minha prática pedagógica. Foi um dos 

instrumentos mais usados durante estes estágios, uma vez que, permitem guardar os momentos 

e situações registados. Lüdke & André, (1986), referem que, “há formas muito variadas de 

registar as observações. Alguns farão apenas anotações escritas outros combinarão as 

anotações com o material transcrito de gravações. Outros ainda registarão os eventos através 

de filmes, fotografias, slides ou outros equipamentos.” (p. 32) 
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Nesse sentido, o registo fotográfico é uma ferramenta que, tal como as anteriores, torna o 

registo possível, não obstante, consegue captar momentos que não são registados através de 

notas, por exemplo. Vea Vecchi (2017) considera todas essas ferramentas imprescindíveis, uma 

vez que tornam o registo possível. O autor, refere ainda que, “a compreensão e o debate sobre 

esse material são a matéria prima da documentação da nossa experiência e do trabalho 

pedagógico com as crianças.” (p.131) Desse modo, o autor evidencia que: 

“Toda a documentação – as descrições escritas, as transcrições das palavras das 

crianças, as fotografias e vídeos – torna-se uma fonte indispensável de materiais que 

usamos todos os dias, para sermos capazes de “ler” e refletir, tanto individual quanto 

coletivamente, sobre a experiência que estamos a viver, sobre o projeto que estamos 

a explorar. É a partir dessa leitura e reflexão frequente que nos tornamos capazes de 

construir teorias e hipóteses que nascem de fato do que aconteceu significativamente 

para as crianças.” (Vecchi (1999) as cited in Edwards et al, 1999, p.) 

3.5.5. Pesquisa documental 

No que diz respeito à pesquisa documental, posso referir que em ambos os contextos onde 

estive inserida nos estágios, foi-me dada a oportunidade de consultar todos os documentos quer 

de sala em si quer da instituição. De acordo com Coutinho, et al., (2009), a análise de 

documentos “centra-se também na perspetiva do investigador e implica uma pesquisa e leitura 

de documentos escritos que se constituem como uma boa fonte de informação”. (p. 373) 

Os documentos realizados pelas crianças também me foram disponibilizados, o que me facilitou 

uma maior informação acerca das mesmas. Por vezes houve necessidade de registar e fotografar 

alguns documentos, para poder perceber melhor algumas questões. Através destes dados 

recolhidos foi possível consultar dados relativos à turma e ao grupo de crianças em si, bem como 

as suas necessidades individuais e gerais. 

Embora a expressão plástica esteja mais presente no dia a dia do pré-escolar, uma vez que é 

através dela que muitas vezes se trabalham as outras temáticas, foi através dos projetos 

educativos e de sala, que consegui perceber de que forma a expressão plástica é relevante no 

1º ciclo e como é trabalhada, bem como de que forma pode ser interligada com as restantes 

áreas do saber.  
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3.5.6. Objetivos da investigação e propostas de intervenção 

Com a investigação, tinha como objetivos para o pré-escolar e para o 1.º ciclo: 

1) Implementar no contexto do pré-escolar atividades de educação pela arte, através 

da relação entre as diferentes áreas do currículo, despertando em simultâneo uma 

atitude ética em relação à natureza. 

2) Implementar no contexto do 1.º ciclo atividades multidisciplinares, integrando a 

expressão plástica com as diferentes áreas do saber, através da exploração de 

artistas que relacionem a arte com a natureza. 

Como tal, a minha proposta de intervenção incluiu em um conjunto de atividades inseridas em 

projetos, desenvolvidas com o grupo, ao longo da prática, das quais saliento apenas as que se 

enquadram na problemática:  

(1) Projeto: O meu animal preferido é composto pelas seguintes atividades: i) Exploração 

de livros e enciclopédias; ii) Desenho e ilustração do animal preferido; iii) recolha de 

elementos naturais para a construção de dioramas de acordo com as espécies dos 

animais; iv) construção dos dioramas com caixas de cartão e os materiais recolhidos. 

(ver apêndice 1) 

(2) Projeto: A terra (Atividades: i) Leitura da História “A sementinha” e ordenação das 

imagens do livro; ii) construção de um móbil com o planeta terra e mensagens de 

preservação do mesmo; iii) elaboração de uma árvore com papel reciclado, bem como 

de sementeiras para a construção de uma maquete: iv) construção de um móbil: as 

árvores dão-nos...) (Apêndice 2) 

(3) Espaço para expressão plástica (caixas: i) com a técnica: pintura com pigmentos 

naturais; ii) com a técnica: carimbagem com utensílios do quotidiano; iii) com a técnica: 

modelagem; caixa 4 com a técnica: pintura com giz e leite) (Apêndice 3) 

(4) No 1º ciclo, (atividade i) bilhete de identidade do animal), atividade ii) animais selvagens 

e animais domésticos, e, ainda, o vídeo exemplificativo. (Apêndice 4) 
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III Parte- Intervenção 

Capítulo 4- Os contextos de estágio 

4.1. Pré-escolar 

O Centro Infantil Coronel Sousa Tavares é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS). Com características centenárias, foi fundada a 20 de maio de 1884, com a constituição de 

uma comissão executiva presidida pelo Capitão João de Sousa Tavares, natural de Beja.  Os 

primeiros Estatutos datam de 1902 e esta associação tinha como objetivo a criação de uma 

creche que desse resposta às necessidades da população local.  

Em 1941 a Associação instala-se no seu atual edifício, onde recebia e alimentava crianças de 

ambos os sexos, com idades compreendidas entre os dois e os cinco anos, durante o dia, em 

regime de semi-internato e órfãos ou filhos de pais carenciados, em regime de internato. Após 

o 25 de Abril, a direção desta associação foi entregue à guarda do Governo Civil sendo 

substituída, pouco tempo depois, por pessoas da sociedade civil, situação que se manteve até 

hoje. A Associação foi sujeita aos adequados registos na Segurança Social passando a designar-

se por “Centro Infantil Coronel Sousa Tavares”. 

E, conforme referi anteriormente, se inicialmente tinha apenas uma creche, mais tarde, passou 

a receber crianças em regime de dia, e órfãos ou filhos de pais carenciados em regime de 

internato.  Atualmente, o Centro Infantil Coronel Sousa Tavares tem três estabelecimentos, a 

saber: 

1) Casa Pia de Beja, sendo este um espaço físico onde acolhe crianças em situação de risco social. 

2) Centro de Acolhimento Temporário “A Buganvília”, que visa prestar atendimento urgente e 

transitório às crianças em situação de perigo decorrente de maus tratos, abandono, negligência 

ou outros fatores.  

3) CATL, centro de atividades de tempos livres de lazer e apoio pedagógico. 

Assim, de acordo com o Projeto educativo do Centro Infantil Coronel Sousa Tavares, 2016-2019, 

a instituição tem como missão, valores e visão, os seguintes: O Centro Infantil Coronel Sousa 

Tavares tem como principal missão, educar a criança, apoiar a família e, com a comunidade, 

construir um futuro desafiante, assente numa história de referência. O Centro Infantil Coronel 

Sousa Tavares visa prestar serviços de qualidade reconhecida, alargando e diversificando 
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serviços disponíveis, garantindo a sustentabilidade e o cumprimento de requisitos legais e a 

resposta às necessidades da comunidade. O Centro Infantil Coronel Sousa Tavares preza os 

seguintes valores, rigor, respeito, colaboração, afetividade, transparência, solidariedade e 

inovação. 

Do que pude observar ao longo das treze semanas de prática, o Centro Infantil procura melhorar 

constantemente, em prol de um melhor funcionamento, bem como de proporcionar um 

ensino/experiências significativas às crianças, e isso vai de encontro a como deve estar 

organizado o espaço segundo as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar: 

“A reflexão permanente sobre a funcionalidade e adequação dos espaços permite que 

a sua organização vá sendo modificada, de acordo com as necessidades e evolução do 

grupo. Esta reflexão é condição indispensável para evitar espaços estereotipados e 

padronizados que não são desafiadores para as crianças.” (Silva, Marques, Mata, & 

Rosa, 2016, p. 26) 

4.1.1. Caracterização da turma de pré-escolar 

  

O grupo de crianças da sala 5B é constituído por 25 crianças, 10 do sexo feminino e 15 do sexo 

masculino, a maioria nascidas entre janeiro e dezembro de 2014. Existem duas crianças que 

completam os seis anos até ao final do ano 2019, tendo sido condicionais para entrar no 1º Ciclo, 

acabando por ficar mais um ano em sala de pré-escolar.  

No gráfico 1 são apresentadas as percentagens das crianças da sala 5B por género: 
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Gráfico 1- Percentagem das crianças da sala 5B por género 

 

 

É um grupo maioritariamente homogéneo, mas que apresenta, algumas diferenças entre si, a 

nível de competências cognitivas, motoras e até mesmo de interação em grupo ou a pares. Este 

grupo conta com duas crianças sinalizadas na equipa de intervenção precoce, acompanhadas, 

em contexto de sala, uma hora por semana para cada uma das crianças, respetivamente. 

No gráfico 2 são apresentadas as percentagens das crianças da sala 5B por idades: 
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Gráfico 2- Percentagem das crianças da sala 5B por idades 

4.1.2. Educadora de pré-escolar 

 

A educadora S tem uma experiência profissional longa, dividida entre o tempo de serviço no pré-

escolar e creche, tendo partilhado que a maior parte do seu tempo de serviço foi desenvolvido 

em contexto de creche. 

Em termos da dinâmica da sala, a educadora, faz o acolhimento ainda na sala de acolhimento, 

prepara as atividades bem como os materiais necessários para as mesmas, implementa as 

atividades, apoia, tal como a auxiliar, no espaço da casa de banho, nos momentos 

individualizados, em pequenos grupos e em grande grupo, quando necessário, também ajuda 

na limpeza e arrumação da sala e dos materiais. Pude também observar que a educadora dá 

apoio no almoço das crianças, em conjunto com a auxiliar. Acompanha igualmente o grupo às 

atividades fora da sala, até à sua hora de saída. 

Depois de analisar a entrevista que realizei à educadora, bem como todas as observações diretas 

e indiretas, os diários de bordo e as anotações ao longo da prática, é-me permitido compreender 

melhor de que forma a educadora contempla a Expressão Plástica – Artes Visuais no quotidiano 

da sala. Todo o discurso da educadora ao longo da prática foi no sentido de valorizar, motivar, 
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incentivar as crianças para a experimentação da expressão plástica, recorrendo ou não a objetos 

de uso quotidiano, bem como a diversos materiais e atividades.  

4.2. 1º Ciclo do ensino básico 

 

O Jardim Infantil Nossa Senhora da Conceição é uma instituição de ensino particular que 

desenvolve a sua atividade desde 1954, ano em que foi criada por iniciativa de Felisbela Santos 

Parrinha. Mais tarde, foi construída uma sociedade por quotas, com elementos da instituição. 

Hoje mantém-se o pacto social, embora tenha havido alterações no número de elementos e na 

própria composição da sociedade. 

O Jardim Infantil Nossa Senhora da Conceição é um estabelecimento de Ensino Particular e 

Cooperativo, a funcionar em regime de Paralelismo Pedagógico, renovado por despacho da 

Diretora Adjunta do Departamento de Educação Básica, em 27/02/1997, por tempo 

indeterminado, o que significa que todos os programas educativos são idênticos aos seguidos 

pelo ensino público. 

Ao longo de todos os anos o edifício, que foi construído de raiz para fins educativos, foi sofrendo 

alterações de modo a adaptar-se às novas necessidades existentes. 

4.2.1. Caracterização da turma 

 

A turma de 1º ano é constituída por dezoito alunos de nacionalidade portuguesa, um dos alunos 

com necessidades educativas especiais, sinalizados com dispraxia verbal comprometida com os 

movimentos motores. A turma conta com dez alunos do género feminino e oito do género 

masculino (gráfico 3), numa diferença de 12% que não é muito relevante, podendo-se considerar 

equilibrada em termos do género. 
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Gráfico 3- Percentagem de alunos por género 

 

Saliento a verificação de alguma heterogeneidade em termos de idade atual. No entanto, 

evidencio o facto de a única aluna com oito anos, ter dispraxia verbal comprometida com os 

movimentos motores, o que fez com que permanecesse mais tempo no pré-escolar, e desse 

modo, entrar apenas com oitos anos para o 1º Ciclo. Ainda referir que, dezassete dos alunos 

nasceram no ano de dois mil e treze, sendo que todos completam os sete anos de idade até ao 

final do ano de dois mil e vinte.  
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Gráfico 4- Percentagem de alunos por idades 

  

Em termos gerais não se verificam comportamentos de indisciplina, e os alunos são assíduos, 

motivados e empenhados, mostrando estes a sua vontade de aprender e a sua motivação para 

adquirir novos conhecimentos, é de salientar que ninguém fala quando não é a sua vez, e 

respeitam as regras da sala. 

4.2.2. Professora de 1º ciclo 

 

A professora A, ao contrário da educadora S, apresenta um elevado número de anos de serviço, 

tendo passado por várias instituições até chegar àquela em que se mantém já há alguns anos, o 

Colégio Nossa Senhora da Conceição. Há instituições onde existe um professor específico para 

a expressão plástica, bem como para as outras expressões, principalmente nas escolas publicas, 

contudo, sendo esta uma instituição particular, a docente que leciona a expressão plástica é a 

professora titular da turma.  

No que se refere à expressão plástica, analisando o horário da turma, constatei que a turma 

dispõe de aproximadamente dois blocos de 45 minutos semanais. Contudo, nem sempre são 

aproveitados na totalidade, ou seja, num dos dias os alunos têm logo a seguir à expressão 

plástica, natação. Por este motivo, terminam 20 minutos mais cedo a expressão plástica, ficando 
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apenas com vinte cinco minutos de aula. E, como a docente é a docente titular de turma, 

algumas vezes, aproveita um tempo da expressão plástica para terminar atividades e exercícios 

de matemática, português ou estudo do meio, dando pouca relevância a esta área de conteúdo. 

Foi-me permitido observar que, a docente realiza trabalhos de expressão plástica de acordo com 

as festividades, contudo, não realiza trabalhos distintos e diversificados, ainda que, disponha de 

um vasto leque de materiais. 
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Capítulo 5- Resultados- Apresentação e interpretação da 

investigação 

Uma vez que os principais objetivos deste trabalho foram, implementar em contexto de pré-

escolar atividades de educação pela arte, através da relação entre as diferentes áreas do 

currículo, despertando em simultâneo uma atitude ética em relação à natureza, e, em contexto 

do 1.º ciclo, implementar atividades multidisciplinares, integrando a expressão plástica com as 

diferentes áreas do saber, através da exploração de artistas que relacionem a arte com a 

natureza, procurei realizar projetos que partissem da iniciativa das crianças e nos quais houvesse 

participação direta das crianças. Desse modo, foi sempre objetivo que os temas dos projetos 

fossem ao encontro dos temas abordados pela educadora ao longo do ano, bem como ao 

projeto curricular da instituição e de sala e das motivações do grupo de alunos. Durante o 

período semanal de observação em sala de aula, em contexto educativo, foi-me possível 

constatar algumas problemáticas que tentei explorar e aprofundar nas atividades propostas, 

para que me fosse possível recolher os dados necessários para realizar as conclusões. Como já 

tinha referido num ponto acima do relatório, concluí a Expressão Plástica que os alunos realizam 

na sala é, essencialmente, desenhos para colorir, desenhos livres, ou recortes e colagens. 

No que se refere à apresentação dos dados, de acordo com a metodologia e os métodos a 

observação e interpretação dos dados é apresentada de acordo com cada um dos seguintes 

projetos que desenvolvi no pré-escolar e no 1.º ciclo, a saber: 

Projetos ou unidades de trabalho desenvolvidos no Pré-escolar: 

• O meu animal preferido é: i) o habitat, a alimentação e o revestimento dos animais. ii) 

visita ao exterior para recolha de elementos naturais, iii) os dioramas da vida animal. 

• Projeto a Terra: i) a sementinha, ii) mobile- o planeta terra, iii) as nossas sementeiras, 

iv) pintura com pigmentos naturais, v) as árvores dão-nos… 

Projetos ou unidades de trabalho desenvolvidas no primeiro ciclo: 

• Bilhete de identidade do animal: i) O B.I do animal; ii) animais selvagens e animais 

domésticos. 

• Vídeos didáticos: i) Descoberta e organização progressiva de volumes (construções e 

desenho); ii) à descoberta dos materiais e objetos (Cores, sons e cheiros da natureza). 
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Para cada projeto ou unidade apresento a planificação em anexo, onde constam os objetivos, a 

descrição de como a atividade foi desenvolvida, a discussão dos resultados de acordo com a 

observação feita e registo de evidências de acordo com a observação participativa. 

5.1. Pré-escolar 

Na prática do pré-escolar comecei por desenvolver o projeto o meu animal preferido, com três 

atividades, de acordo com a planificação em anexo, e a partir da qual pude fazer as seguintes 

observações de acordo com as diferentes atividades: (Anexo 1) 

1.º Projeto “O meu animal preferido” 

Este projeto surgiu a partir de uma conversa matinal em grande grupo, que se processava todas 

as segundas feiras, com o objetivo de cada criança contar ao grupo um momento marcante do 

seu fim de semana e partilhar com o mesmo essa experiência vivenciada. Nesse sentido, no 

decorrer de um desses momentos, foi partilhado por um menino uma viagem ao jardim 

zoológico, onde mostrou alguns folhetos que recolheu com os pais, bem como o mapa guia do 

mesmo, e, contou aos colegas alguns episódios experienciados pelo mesmo com a família.  

No seguimento dessa partilha, cada criança quis falar sobre o seu animal de estimação ou 

animais que gostassem de ter e, em conjunto com a educadora titular da sala, decidimos 

construir um projeto de sala com várias atividades relacionadas com os animais, bem como com 

a terra. 

Como referência para a atividade, e como forma de enriquecer a experiência estética da criança, 

tive como referência o trabalho do pintor francês Henri Rousseau, e o seu imaginário associado 

à natureza. 
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Figura 1 Bosque tropical con monos', Henri Rousseau 

 

● Atividade 1 – do projeto o meu animal preferido 

Primeiro momento  

Título: “O habitat, a alimentação e o revestimento dos animais” 

Objetivo - Esta primeira atividade tinha como principal objetivo, tal como todas as que se 

inserem neste projeto, que as crianças tomassem contacto com a natureza, e que, interligassem 

a expressão plástica com algumas temáticas do estudo do meio, neste caso as diferentes 

espécies animais e os vários ambientes. Era pretendido que as crianças conseguissem identificar 

e reconhecer animais que habitassem em diferentes ambientes, e, que por esse motivo, as suas 

características pudessem ou não ser distintas, bem como, perceber como se processa a vida 

animal e de que forma as diferentes espécies se deslocam e se alimentam, através da exploração 

de vários livros e enciclopédias infantis disponíveis em grande grupo. 

Descrição - A figura 1 demonstra a primeira atividade realizada, que se baseou numa conversa 

em grande grupo sobre o tema, e, posteriormente, a exploração de enciclopédias infantis e 

outros livros sobre vários animais, as suas características, o seu revestimento, a alimentação, o 

habitat dos mesmos e, ainda, em alguns casos, a história de cada espécie. Nesta primeira fase, 

em pequenos grupos as crianças exploraram os livros de forma livre, partilharam opiniões entre 

si, colocaram questões, referenciaram curiosidades, e, depois, passaram para a reprodução do 

seu animal preferido ou aquele que lhe despertou mais interesse e, por esse motivo, pretende 

abordar. (Apêndice 2) 
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Figura 2- Exploração de livros sobre animais  

 

 

Figura 3- Partilha e troca de informação encontrada nos livros 

Segundo momento 

Título: “Retrato do animal preferido “ 

Objetivo: Esta atividade tinha como principal objetivo, que cada criança conseguisse reproduzir 

o animal escolhido por si para explorar, bem como, que conseguisse identificar as suas 

características, o meio natural onde habita, e, ainda, que relatasse outros aspetos que gostasse 

de partilhar com os colegas, relativamente ao seu animal. O outro objetivo prendeu-se, 
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essencialmente, com o aperfeiçoamento da técnica de desenho por parte das crianças, uma vez 

que, esta foi uma dificuldade apresentada por alguns dos elementos do grupo desde o início da 

prática. 

Descrição: Em primeiro lugar, foi distribuída uma folha branca por cada criança, e foi-lhe dada a 

possibilidade de escolher que materiais usar na conceção do trabalho. Houve crianças que 

decidiram usar lápis de cor e, outras decidiram usar lápis de cera. Depois de distribuído o 

material, cada criança elaborou um esboço do desenho, ou seja, desenhou o animal apenas com 

lápis de carvão, e, depois de concluído, passou então para a pintura do mesmo. (Apêndice 2) 

Discussão de resultados: Esta atividade incidiu em dois dos objetivos do trabalho, 

nomeadamente, a relação entre diferentes áreas do currículo e o despertar uma atitude ética 

em relação à natureza. Interligámos a expressão plástica, o estudo do meio e o português, pois 

recorremos a livros infantis, onde associámos palavras a imagens e onde recolhemos informação 

para o nosso trabalho, posteriormente, desenhámos o animal escolhido, identificando as suas 

características. De acordo com Maria do Céu Roldão (1995), a integração curricular é fulcral para 

que não haja um ensino fragmentário, considerando assim necessário que a escola reúna uma 

cultura interdisciplinar. (p. 47) Este foi um trabalho que suscitou muitas reações positivas, uma 

vez que, a maior parte das crianças não desenharam apenas o animal, mas sim, vários elementos 

que o caracterizavam, nomeadamente, alimentação e habitat, bem como, demonstraram a 

necessidade de contar algumas histórias vivenciadas pelos mesmos com o animal real no qual 

se basearam para o representar em papel, acabando por despertar a curiosidade do grupo em 

ouvir e partilhar também momentos e histórias. Depois deste momento, seguiu-se um momento 

em grande grupo, onde cada criança apresentou o seu trabalho e, em conjunto, discutimos 

aquilo que estavam bem conseguidos e o que podia ser melhorado para o trabalho ficar ainda 

mais completo.  



55 

 

 

Figura 4- Representação do animal preferido 

 

● Atividade 2 – do projeto o meu animal preferido 

Título: “Visita ao exterior para recolha de elementos naturais” 

Objetivo - Esta atividade teve como objetivos, a exploração do meio ambiente próximo, uma vez 

que, nos deslocámos ao recinto exterior da escola, bem como, à parte exterior da escolha, em 

frente à mesma, para recolhermos diferentes materiais. A perceção de diferentes tipos de solo 

(mais fino, mais escuro, com pedras, etc.), o contacto com elementos naturais, a vivência de 

experiências novas e enriquecedoras, e, ainda, reconhecer que, as características da natureza, 

mudam, de acordo com o local onde se inserem, ou seja, há elementos naturais característicos 

da selva, da savana, da quinta e do meio urbano. A maior parte das atividades são realizadas 

dentro da sala, desse modo, é necessário o contacto com o exterior, e a natureza acaba por ser 

um local privilegiado para a aprendizagem.  

Descrição: A segunda atividade, consistiu na divisão do grupo em pequenos grupos. De seguida, 

foi realizada uma saída ao exterior com cada um dos grupos, à vez, onde se procedeu à recolha 

de pedras de vários tamanhos, ramos de árvores que estavam no chão, galhos, diferentes tipos 

de solo, bem como plantas e folhas para a construção dos dioramas. Nesta atividade, cada grupo 

recolheu os elementos naturais que pretendia usar no seu trabalho, de acordo com os animais 

do grupo, e o meio natural característico dos mesmos. Depois de realizada a saída ao exterior, 

cada grupo, organizou e separou os elementos naturais recolhidos, devidamente identificados, 

em caixas separadas. (Apêndice 2) 
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Discussão de resultados: Esta atividade incidiu essencialmente com o objetivo desenvolver uma 

atitude ética em relação à natureza e às suas potencialidades dentro e fora da sala de aula, uma 

vez que foi uma atividade com dois momentos, um deles no exterior para recolha de material, 

e o segundo, no interior da sala. No que concerne à saída ao exterior, é-me possível referir que 

foi extremamente positiva, uma vez que, na grande maioria, cada criança conseguiu identificar 

que objetos naturais melhor caracterizavam o habitat do animal que escolheram. Recolheram 

paus, de vários tamanhos, folhas, solo de vários tons, pedras, etc. O Entusiamo e a alegria que 

demonstraram por poder ir ao exterior recolher elementos naturais foi notório, pois tinham 

poucos momentos semelhantes. Houve crianças que consciencializaram os colegas para apenas 

recolher objetos que estivessem no chão, a fim de não danificar as plantas e as árvores, inclusive 

uma menina referiu que as folhas para as árvores são como os nossos cabelos. De acordo com 

Câmara, et al., 2008:10,  

“A educação ambiental para a sustentabilidade, constituí uma vertente fundamental 

da educação, como processo de sensibilização, de promoção de valores e de mudança 

de atitudes e de comportamentos face ao ambiente, numa perspetiva do 

desenvolvimento sustentável.” 

 

● Atividade 3 

Título: “Os dioramas da vida animal” 

Objetivo: A terceira e última atividade teve como objetivo, a construção de dioramas para os 

diferentes grupos animais. Construindo o habitat de cada grupo animal, tendo em conta as 

características do mesmo, tornando-o parecido com o real, usando os elementos que o 

caracterizam. Outro dos objetivos da atividade, e do projeto em si, prendeu-se, essencialmente, 

com a promoção e consciencialização para o respeito a ter para com todas as espécies de seres 

vivos, bem como, para que os alunos se tornem cidadãos humanizados e responsáveis por cuidar 

da natureza e das espécies que nela habitam. Não era objetivo do trabalho, desenvolver 

trabalhos iguais, ou extremamente perfeitos, mas sim, que cada grupo conseguisse, com o 

material que recolheu e a pesquisa que elaborou, construir o seu diorama e saber explicá-lo.  
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Descrição: A terceira e última atividade do projeto, consistiu na construção de dioramas. Foi 

realizada por pequenos grupos, de acordo com o animal preferido e/ou escolhido por cada 

criança, desde a recolha do cartão, à pintura do mesmo, à disposição dos elementos naturais e 

dos animais. Reaproveitámos cartão da caixa de cartões situada na instituição, bem como 

cartolinas e algumas tiras de papel colorido que sobraram de outros trabalhos da sala, uma vez 

que, um dos objetivos do projeto é, além da utilização de elementos naturais, o 

reaproveitamento de materiais, e, assim, evitar o desperdício. (Apêndice 2) 

Foi uma atividade que demorou três semanas a concluir, uma vez que, houve atividades em 

simultâneo a decorrer, e, partiu sempre da pré-disposição dos grupos para a elaboração da 

mesma, ou seja, cada grupo terminou o trabalho ao seu ritmo. 

 

Figura 5- Diorama da vida animal (animais selvagens) 
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Figura 6- Diorama da vida animal (animais da quinta) 

 

Figura 7- Diorama da vida animal (animais domésticos) 

Discussão de resultados: Esta atividade incidiu no seguinte objetivo: trabalhar a educação pela 

arte na relação com as diferentes áreas do currículo, uma vez que, o objetivo era trabalhar a 

parte relacionada com a vida animal, os animais selvagens e domésticos, as características 

animais, bem como diferenciar ambientes, mas através de uma atividade prática e experimental.  

A atividade foi realizada por grupos de 4/5 elementos, onde cada grupo procedeu à montagem 
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do seu diorama. Houve grupos nos quais, a maior parte ou a totalidade dos elementos conseguiu 

montar o diorama, colocando os animais, bem como os elementos naturais recolhidos de acordo 

com as suas pesquisas e recolha de informação. 

Tal como referenciado em cima, era objetivo da atividade a promoção e consciencialização para 

o respeito a ter para com todas as espécies de seres vivos, bem como, para que os alunos se 

tornem cidadãos humanizados e responsáveis por cuidar da natureza e das espécies que nela 

habitam 

Saliento algumas expressões utilizadas: “O gato brinca com lã”. M. “O javali é um porco 

selvagem” M “Na savana há pedras muito grandes”. 

2.º Projeto “A Terra” 

 

O segundo projeto, “A terra”, surgiu depois da realização do teatro de natal da instituição, cujo 

tema foram os 4 elementos da terra. Após o interesse das crianças em abordar o assunto e 

querer saber mais sobre o mesmo, surgiu então o projeto. Primeiramente existiu uma conversa 

em tapete, onde cada criança partilhou com o grupo algo que os 4 elementos da terra tivessem 

transmitido no teatro, de importante para o planeta. Seguindo-se o registo escrito da conversa. 

● Atividade 1 

Título: “A sementinha” 

Objetivo: A primeira atividade teve como objetivo, recordar os 4 elementos da terra, e debater 

sobre os mesmos. Seguidamente, explorar a história a sementinha, consciencializando as 

crianças para a importância que as árvores têm para a vida no planeta, bem como, perceber a 

relevância de cuidar do meio ambiente e como o podemos fazer, sendo que, se todos o fizermos, 

será mais fácil. 

Descrição: A primeira atividade consistiu na leitura do livro “A sementinha” através das imagens 

da história, ou seja, em vez de ser a partir do livro, foi a partir de imagens A4 das várias passagens 

da história, passando as mesmas pelo grupo à medida que a história decorreu.  

O segundo momento da atividade consistiu na identificação das imagens da história de forma 

sequenciada, ilustrando-as, e, criando um painel com os diferentes trabalhos, para expor na sala.  

(Apêndice 3) 
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.  

Figura 8- Identificação das imagens da história de forma sequenciada e ilustração das mesmas 

Discussão de resultados: Esta primeira atividade prede-se com o objetivo de relacionar áreas 

disciplinares, neste caso o estudo do meio com o português, a matemática e a educação pela 

arte. Trabalhando os conceitos relacionados com as plantas, com o desenvolvimento e 

crescimento das mesmas, bem como com os cuidados a ter com elas e a importância das 

mesmas para o ambiente, através de uma história, e, posteriormente, uma sequência de 

imagens. No que concerne à conversa de tapete, onde começamos por recordar os 4 elementos 

da terra, demos a oportunidade a cada criança de referir 1 elemento que tivesse fixado e 

explicasse porque é que era importante para o planeta. Curiosamente, este tema foi muito bem 

desenvolvido pelo grupo, sendo que demonstraram vários conhecimentos acerca do mesmo. “A 

terra tem plantas”, “O ar é o que nós respiramos”, “Se não cuidarmos do planeta ele fica 

doente”, foram algumas das expressões referidas ao longo da conversa. 

Algumas crianças conseguiram identificar que precisamos de cuidar do planeta para que ele seja 

saudável e estabelecer a comparação consigo mesmas, de que, se nos protegermos do frio não 

ficamos doentes, o mesmo acontece com o planeta, se nós não gastarmos tanta água, se 

separarmos o lixo, se cuidarmos dos animais e plantas, o planeta fica saudável, demonstrando 

conhecimento prévio do tema. 
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● Atividade 2 

Título: “Móbil- o planeta terra” 

Objetivo: A segunda atividade teve como objetivos, desenvolver e aperfeiçoar técnicas de 

expressão plástica bem como a motricidade fina, que são uma das principais dificuldades da 

grande maioria do grupo. Perceber de que forma é que o nosso planeta é composto 

(continentes, que são a parte terrestre, e oceanos, que são a água), bem como refletir sobre as 

atitudes que devemos ter para com o planeta, e a sua preservação, consciencializando o grupo, 

mais uma vez, para a importância de preservar a água, devido aos problemas de escassez da 

mesma no planeta, bem como os problemas relacionados com a poluição da água, que afetam 

não só a vida humana como, principalmente, a vida das espécies que habitam nos oceanos e 

rios, e, posteriormente, preservar o meio ambiente, uma vez que, há atitudes que podem ser 

alteradas, e, parte de nós, enquanto educadores, transmitir e reforçar esses valores. 

Descrição: A atividade consistiu na construção de 4 móbiles com o planeta terra, acompanhados 

de mensagens de preservação do mesmo, elaboradas pelas crianças da sala. Primeiramente 

utilizou-se a técnica do jornal para forrar os balões, como está representado na figura 3, através 

do uso de jornais velhos, bem como cola branca e pincéis. Esta tarefa realizou-se em várias 

vezes, uma vez que, os balões tiveram de secar para o jornal poder ficar duro, e, desse modo, se 

retirar o balão.  (Apêndice 3) 

 

Figura 9 - Técnica da pasta de jornal para forrar o balão 

Posteriormente seguiu-se a pintura dos planetas bem como da base dos móbiles. Este momento 

da atividade, bem como os restantes foi feito em grupos, sendo que todos os elementos 
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passavam pelas diferentes etapas da atividade, para que todos tivessem a oportunidade de 

experienciar as diferentes fases da mesma e os diferentes materiais.  

 

 

Figura 10- Pintura das bases para os mobiles 

 

Figura 11- Pintura dos Planetas Terra 

Numa fase seguinte, elaboraram-se as mensagens para os móbiles, onde, primeiramente, cada 

criança escreveu o esboço da sua mensagem numa folha branca, posteriormente, contornaram 

e recortaram os moldes em cartão para a mensagem, passando depois para a escrita da mesma, 

com canetas de cores diferentes, utilizando cartões de cereais. Depois, cada criança escolheu 
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um tecido ao seu gosto, daqueles que existiam na sala e sobraram de outras atividades, para 

forrar os cartões com as mensagens.  

Cada grupo, escolheu a lã que queria usar para construir o móbil, participando na montagem 

dos mesmos. Numa primeira fase, ficaram expostos na sala, e, posteriormente na entrada na 

instituição, a pedido da diretora pedagógica, uma vez que, estavam relacionados, mais uma vez, 

com o projeto pedagógico adotado pela instituição para o presente ano letivo.  

 

Figura 12- Exposição dos móbiles com as respetivas mensagens de preservação do ambiente e do 

planeta 

Discussão de resultados: Nesta atividade, o objetivo do trabalho que melhor se enquadra é o 

fomentar a sustentabilidade ambiental e despertar uma atitude ética em relação ao meio que 

nos rodeia. Além da conceção do móbil, o grupo, de forma individual, escreveu mensagens de 

preservação do planeta. De um modo geral conseguiram identificar que o planeta é composto 

por água e terra, sendo que a água são os oceanos e a terra os continentes e países. 

Nesta atividade, explorámos o globo existente na sala, através do qual, o grupo explorou 

primeiramente a constituição do planeta. No que concerne à elaboração das mensagens, cada 

criança mencionou o que lhe pareceu mais adequando. De entre as várias mensagens saliento: 

“Não deitar lixo no chão”, “Fechar a torneira quando tomamos banho”, “Cuidar dos animais”, 

“Ajudar os amigos”, “Ele está triste”, “Ser amigo do planeta”, “Cuidar do planeta”. O objetivo da 

atividade foi alcançado, pois foi notória a consciencialização por parte das crianças para a 

preservação do planeta. 
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Atividade 3 

Título: “As nossas sementeiras” 

Objetivo: Esta atividade teve como objetivos, partir da história “A sementinha”, e contruir as 

nossas próprias sementeiras, para colocar na sala, bem como, perceber a importância das 

plantas e das árvores para a vida e para o planeta, elaborando papel reciclado, perceber de que 

forma é que o mesmo pode ser feito, consciencializar para a importância da reciclagem e, 

posteriormente a construção de uma maquete. 

Descrição: A terceira atividade do projeto consistiu no semeio de sementeiras para a construção 

de uma maquete, tendo por base a história “A sementinha”. Nesta atividade, reunimos o grupo 

todo, distribuindo o material por grupos de dois (um vaso, esterco, uma colher e algumas 

sementes). Começámos por construir um painel inicial, com a frase “vamos semear”, onde 

apontámos o que precisamos, o que podemos semear e aquilo que vamos semear, explorando 

o material.  (Apêndice 3)  

 

Figura 13- Conversa e registo sobre a frase "vamos semear" 

 

Seguidamente, cada grupo escolheu as sementes a usar, e, com o material já previamente 

distribuído pelos grupos, passaram para o semeio das sementes, tendo surgido então as 

sementeiras, devidamente identificadas. Depois da atividade, fez-se, de forma individual o 
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registo da mesma (o que fizemos, o que usámos). Sendo que, as crianças são de pré-escolar, 

utilizaram o desenho para representar a atividade. (Figura 8) 

 

Figura 14- Atividade experimental e registo 

 

 

Figura 15- "O que fizemos"/ "O que usámos" 

O segundo momento da atividade, consistiu na exploração de papel reciclado, preparado 

previamente, uma vez que o processo é demorado, bem como a pintura do mesmo para a 

construção da árvore central da maquete. Seguindo-se depois a confeção do mesmo, para que 

cada criança pudesse experimentar e perceber como funcionava o processo. Por fim, construiu-

se a maquete, com as sementeiras, a árvore e as mensagens para a preservação da natureza.  

(Apêndice 3) 
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Figura 17- Exploração do papel reciclado e apreciação das suas características e processo 

Figura 16- Pintura do papel reciclado 
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Figura 18- Frases sobre as árvores e a sua importância 

 

Figura 19- Maquete 

Discussão de resultados: Esta atividade dividiu-se em vários momentos, no primeiro realizámos 

uma conversa em grande grupo, onde cada criança mencionou o que considerava que as plantas 

precisavam para crescer e o que é que elas nos podiam dar. E as respostas foram, as plantas 

precisam de “sol”, “água”, “terra” e “sementes”, dão-nos “comida”, “peras”, “fruta” e, por fim, 

podemos semear “cenouras”, “couve”, “batatas”, “alface”. 
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A maior parte das crianças conseguiu identificar pelo menos um dos pontos. Posteriormente 

seguiu-se o semeio das sementes, onde, a pares procederam ao mesmo, tendo de forma geral 

conseguido fazê-lo. No que concerne ao papel reciclado e à confeção da árvore e das mensagens 

sobre a mesma, obtivemos as seguintes mensagens “água, sol e terra para crescerem”, “a 

natureza é muito importante”, “as árvores dão-nos ar e frutas”, “não devemos cortar as 

árvores”, “cuidar das plantas”. Na parte final da atividade, cada criança elaborou um protocolo 

da atividade, onde mencionou os materiais usados bem como os processos.  

● Atividade 4 

Título: “Pintura com pigmentos naturais” 

Objetivo: A atividade teve como objetivos, a utilização alimentos e especiarias para extrair 

pigmentos naturais, e, posteriormente perceber de que forma podem ser usados para pintar. 

Primeiramente utilizámos alguns alimentos (couve roxa, cenoura, espinafres e vários tipos de 

solo, e, posteriormente, especiarias. Outro dos objetivos era consciencializar para o uso destas 

tintas, uma vez que, a tinta pré-fabricada contém componentes prejudiciais à natureza.  

Descrição: A quarta atividade consistiu na técnica de pintura com pigmentos naturais. Esta 

técnica acabou por ser uma experiência positiva, contudo, os alimentos escolhidos para a 

execução da mesma, não foram os melhores, ou seja, não denotaram a cor como era 

pretendido. Não obstante, acabámos por perceber que, há especiarias que também formam 

pigmentos naturais, como o açafrão, a pimenta vermelha, o café, alho em pó entre outros, e 

que, por já serem em pó formam mais facilmente tinta, e que os diferentes tipos de solo 

resultam em várias tonalidades de castanho. (Apêndice 3) 
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Figura 20- Exploração dos alimentos, texturas, cores, peso, cheiro 

 

Figura 21- Tintas a partir de pigmentos naturais 
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Figura 22- Pintura com pigmentos naturais 

Discussão de resultados: Esta experiência foi bastante apreciada pelo grupo, uma vez que, a 

maioria das crianças desconhecia o facto de podermos fazer tinta com alimentos e especiarias, 

mostrando a sua surpresa e entusiasmo. Nesta atividade todas as crianças puderam explorar os 

alimentos, a sua textura e cor, identificando-os. Seguidamente, passámos ao processo em si, 

onde trituramos os alimentos, adicionámos água e cola branca e formamos então as tintas, 

através das quais o grupo elaborou um desenho individual. 

 

● Atividade 5 

Título: “As árvores dão-nos…” 

Objetivo: O objetivo da atividade consistiu na perceção das várias coisas que as árvores nos dão, 

tais como o oxigénio, o papel, a madeira, com a qual são feitas variadíssimas coisas, mas, 

também a fruta, ou seja, alimentos. Desse modo, era objetivo, construir um móbil, aproveitando 

o desenho de vários frutos que sobraram de uma outra atividade na sala, recorrendo à técnica 

da picotagem, e, pintura com guache.  

Descrição: A quinta e última atividade do projeto, baseou-se na construção de um móbil com 

que teve como ponto de partida, aquilo que as árvores nos podem dar, relativamente ao 

alimento. Cada criança referiu uma fruta fornecida pelas árvores, e, fizemos um balando de 
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todas as frutas referenciadas. Surgiu então a ideia de reaproveitar desenhos de frutas que se 

encontravam na sala, de outras atividades anteriores, então, retirámos apenas aquelas que 

tinham sido referidas pelo grupo, e, de seguida, foram coloridos com aguarela e com as texturas 

de cada um. (Apêndice 3)  

 

Figura 23- Mobile "as árvores dão-nos" 

Discussão de resultados: Com esta atividade pretendia-se que as crianças identificassem o que 

é que as árvores nos dão, e surgiu então várias frutas. Surgiu após uma conversa em grande 

grupo a cerca das sementeiras, onde a maioria das crianças voltou a mencionar alimentos que 

nos são dados pelas árvores e despertar interesse em saber mais sobre o assunto. Elaborámos 

uma pesquisa sobre alguns frutos e descobrimos a que árvores pertenciam, sendo algumas de 

conhecimento do grupo, “a banana nasce da bananeira”, “a laranja nasce da laranjeira”. 

 

5.2. 1º ciclo do ensino básico 

5.2.1. Atividade- bilhete de identidade do animal 

 

Esta atividade surgiu no âmbito da disciplina de estudo do meio, uma vez que, os conteúdos 

programáticos para a primeira semana de intervenção do estágio foram relacionados com a vida 
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animal, mais concretamente com os seres vivos e o seu ambiente. Foi então que surgiu a ideia 

do bilhete de identidade animal. Primeiramente houve uma apresentação em PowerPoint, com 

as diferentes fases da vida dos seres vivos, bem como, como vivem os animais (animais 

selvagens e domésticas e as suas características) e, posteriormente, exercícios de 

complementação, bem como o B.I do animal. 

● Atividade 1 

Título: “O B.I animal” 

Objetivo: Os objetivos da atividade prendiam-se, essencialmente, com investigar através da 

observação, manifestações da vida, distinguindo seres vivos de seres não vivos, e reconhecendo 

a sua diversidade, bem como, reconhecer que os seres vivos têm necessidades básicas, distintas, 

em diferentes fases do seu desenvolvimento. 

Descrição: Esta atividade consistiu em escolher um dos animais apresentados no livro de estudo 

do meio, e, construir um B.I para esse mesmo animal, onde foi feito a representação do mesmo, 

o nome, uma característica, e o seu habitat natural. Com esta atividade conseguimos relacionar 

três áreas disciplinares distintas, utilizando uma técnica de expressão plástica (o desenho) para 

realizar um exercício de estudo do meio, bem como a escrita).  (Figura 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão de resultados: Nesta atividade, cada aluno elaborou o B.I para um animal à escolha, 

onde colocou o nome, uma característica e o número de patas. Foi uma atividade bem 

Figura 24- Os BI dos animais 



73 

 

conseguida, uma vez que todos, sem exceção, conseguiram identificar o que era pretendido, 

demonstrando conhecimento além daquele que foi pedido. 

 

● Atividade 2 

Título: “Animais selvagens e animais domésticos” 

Objetivo: O objetivo da atividade consistia em, depois de feita a apresentação dos conteúdos, 

sistematizar os mesmos, ou seja, que o grupo, conseguisse identificar as características dos dois 

ambientes naturais, bem como, as características dos diferentes animais, e, posteriormente, os 

conseguissem agrupar consoante o seu habitat.  

Descrição: Esta atividade foi um seguimento da atividade anterior, uma vez que, se enquadra 

nos conteúdos programáticos lecionados na disciplina de estudo do meio. Consistiu, 

essencialmente, em explorar imagens de vários animais, selvagens e de quinta, bem como de 

diferentes habitats, nomeadamente, selva e campo. Depois da exploração e identificação de 

características das diferentes imagens, seguiu-se a identificação dos habitats de cada animal, 

onde, foi pedido a cada elemento da turma, que retirasse um cartão com um animal aleatório, 

apresentasse o animal à turma, sem revelar o nome, tendo este que ser descoberto pelos 

restantes elementos, e, posteriormente, colocá-lo na imagem correspondente. (Figura 13) 

 

Figura 25- Animais selvagens e animais domésticos 
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Figura 26- Exposição do jogo sobre os animais e os habitats 

Discussão de resultados: A última atividade teve a participação de todos os alunos, em grande 

grupo. Cada aluno recolha uma imagem e teve que colocá-la no sítio correto, sendo que se 

verificou que todos conseguiram identificar o habitat do animal que recolheram e justificar a 

sua escolha. 

 

2.2. Vídeo didático 1 

 

O vídeo didático surgiu em contexto da prática profissional III, uma vez que, devido à pandemia 

atravessada pelo país e pelo mundo, não foi possível concretizar o estágio de forma presencial, 

passando este a ser adaptado e realizado à distância, de uma forma totalmente diferente da 

esperada. De entre os vários trabalhos realizados para a substituição da prática, e uma vez que, 

não foi possível implementar atividades relacionadas com a problemática e, assim, concretizar 

o estudo em pleno, foi então necessário realizar um vídeo, de apenas 5 a 6 minutos, onde 

abordássemos uma temática relacionada com o tema do trabalho final, seguido de um guião 

para o vídeo e um guião complementar de atividades exploratórias.  

O vídeo teve como destinatários os alunos do 1º ano, do 1º ciclo do ensino básico, inserindo-se 

no domínio da expressão e educação plástica, e no subdomínio da descoberta e organização 

progressiva de volumes (construções e desenho). 
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Objetivo: O vídeo didático teve como principais prossupostos: observar os diferentes universos 

visuais, tanto do património local como global (obras de arte – pintura, escultura, desenho), 

utilizando um vocabulário específico e adequado; Integrar a linguagem das artes visuais, assim 

como várias técnicas de expressão (pintura; desenho; escultura) nas suas experimentações: 

físicas e/ou digitais; Escolher técnicas e materiais de acordo com a intenção expressiva das suas 

produções plásticas; Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções 

plásticas, evidenciando os conhecimentos adquiridos. 

Descrição: O vídeo dividiu-se em dois momentos, um primeiro momento onde se contextualizou 

o tema, através de uma revisão bibliográfica do pintor e do escultor a tratar, bem como da 

apresentação das linhas orientadoras e das características das obras de ambos, através de uma 

apresentação em PowerPoint devidamente organizada, sistematizada e apelativa. Para 

sintetizar os conteúdos, foi elaborada uma visita guiada, de forma online a dois sites, 

autenticados, para visualizar várias obras e exposições dos mesmos, posteriormente, teve um 

segundo momento, que consistiu na parte prática, ou seja, a realização de duas atividades, uma 

sobre o pintor e outra sobre o escultor. Este vídeo serviria como base para uma aula futura, 

onde se introduzisse o tema e se percebesse de que forma, a arte e a natureza se relacionam, 

abordando dois artistas que o fazem nas suas obras.  

 

5.2.3. Vídeo didático 2 

O segundo vídeo teve também como destinatários os alunos do 1º ano, do 1º ciclo do ensino 

básico, inserindo-se no domínio: À descoberta do ambiente natural, subdomínio: À descoberta 

dos materiais e objetos (Cores, sons e cheiros da natureza).  

O vídeo em si, foi elaborado para apresentação na disciplina de estudo do meio, não obstante, 

e como é possível relacionar áreas de estudo, teve como proposta de atividade, uma atividade 

de expressão plástica, a pintura com pigmentos naturais, relacionando as cores da natureza, 

com pigmentos naturais e, ainda, a tinta com a qual podemos elaborar trabalhos. 

 

Objetivo: O principal objetivo do vídeo é que o publico alvo consiga identificar cores, sons e 

cheiros da natureza, bem como cores e cheiros das plantas, cores, sons e cheiros dos animais, 

cores e cheiros da água salgada e água doce, sons do vento, da chuva, da trovoada. Através 
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desta atividade era também pretendido, que os alunos conseguissem perceber de que forma a 

natureza se pode relacionar com a arte, ou seja, através das cores e dos pigmentos. 

Descrição: O vídeo dividiu-se em dois momentos, um primeiro momento onde apresentei os 

conteúdos programáticos, através do recurso a imagens e a esquemas, bem como, a uma 

apresentação em PowerPoint, devidamente organizada e esquematizada, de modo a tornar a 

apresentação dinâmica e concisa. De seguida, apresentei os conteúdos por momentos, as cores, 

os sons e os cheiros. O segundo momento do vídeo foram as atividades práticas, sendo que uma 

delas consistiu em separar vários objetos, consoante a cor e, a segunda, em fazer tintas usando 

pigmentos naturais. Escolhi explorar a natureza pela multiplicidade de motivos que a mesma 

traz, o primeiro é a questão sensorial dos alunos, conhecer e identificar texturas, cheiros, cores 

e sons. Em segundo, a vantagem de envolver os alunos numa aprendizagem ativa, explorar o 

campo, o espaço livre (através de atividades ao ar livre). Outra das vantagens é a oportunidade 

de fazer os alunos explorarem e entenderem como funciona a natureza, quais os benefícios da 

mesma. 
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Considerações finais 

Ao longo dos dois momentos de estágio interventivo em contexto pré-escolar e 1º ciclo 

do ensino básico foi-me possível tomar consciência de como funciona a prática docente, 

bem como aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, tanto a nível pessoal 

como profissional. Estes momentos permitiram-me percecionar os métodos de ensino, 

aprofundar estratégias e metodologias para estas serem aplicáveis em contexto 

educativo. 

As semanas destinadas à observação em ambos os contextos foram cruciais para o decorrer da 

minha prática, uma vez que se torna imprescindível perceber a rotina dos grupos, as 

dificuldades, as carências, reconhecer situações pertinentes, e começar a integrar o seu dia a 

dia, para que se criem laços e seja mais fácil integrar o mesmo. Nestas primeiras semanas 

delimitei alguns objetivos tendo em conta a problemática a desenvolver com os grupos que 

queria alcançar, e de facto consegui alcança-los, através de um trabalho cooperante árduo, com 

a educadora, auxiliar e professora de 1º ciclo, que foram imprescindíveis para que os planos que 

delineei fossem implementados e para que os objetivos propostos fossem alcançados e os 

esperados. Verifiquei que a expressão plástica tomou outra importância em contexto de pré-

escolar passando a ser um elemento integrador no que concerne às restantes áreas curriculares, 

contudo, em 1º ciclo a expressão plástica continua a ser um pouco desvalorizada, sendo crucial.  

Não obstante, o empenho e envolvimento dos dois grupos de crianças e alunos foi fundamental, 

bem como a relação de proximidade que criei desde início com ambos, sendo que estas me 

procuravam várias vezes em vários momentos. É gratificante o facto de nos dois momentos de 

estágio ter tido a possibilidade de tomar decisões, refletir sobre elas, antes, durante e após os 

momentos interventivos, uma vez que, na prática docente a reflexão é fundamental para que a 

mesma seja eficaz e atinja os objetivos pretendidos, sendo através da reflexão que o docente 

verifica se é necessário fazer alterações ou culminar possíveis falhas.  

A implementação da expressão plástica é fundamental para o desenvolvimento integral da 

criança, bem como para a compreensão das diferentes áreas do saber, sendo que, cabe a nós 

enquanto profissionais formar cidadãos conscientes, proativos e responsáveis, que estejam 

prontos para resolver situações possíveis e atuar nas adversidades do quotidiano. Assim sendo, 

cabe a nós enquanto professores e educadores valorizar a expressão plástica e as 



78 

 

potencialidades da mesma, integrando-a no currículo tal como as diferentes áreas e não a 

desvalorizar como ainda acontece na grande maioria das vezes, uma vez que esta prática 

possibilita que as crianças desenvolvam determinadas capacidades, tais como socio-afetivas, 

cognitivas, expressivas e criativas. A expressão plástica é uma forma lúdica de aprendizagem, ou 

seja, facilita a aprendizagem das diferentes áreas do saber, através do brincar. 

O balanço feito no que se refere aos dois momentos de estágio permite-me afirmar que é 

necessário que haja uma atitude reflexiva por parte dos docentes relativamente à atuação 

pedagógica e à prática educativa, uma vez que, é crucial e fundamental que se pense em 

promover a criatividade, que haja motivação por parte das crianças, de modo a culminar 

dificuldades e fragilidades e promover um enriquecimento integral e global da criança/aluno. 

No que concerne aos momentos de estágio em si, não foram sentidas dificuldades em planificar 

atividades bem como em aplicá-las na área da Expressão Plástica, uma vez que, a maior parte 

surgiu naturalmente e a partir de uma conversa ou um momento de tapete. Sendo a expressão 

plástica uma área curricular prática, acaba por se tornar um elemento integrador e que gere 

motivação e entusiasmo por parte dos alunos, proporcionando um facilitismo no que se refere 

às aprendizagens dos alunos. 

No que diz respeito ao trabalho de investigação, os instrumentos de recolha de dados foram 

cruciais para que se pudesse retirar conclusões e se chegar ao resultado. Através da observação 

participante, direta e notas diárias consegui integrar as rotinas das salas e fazer pequenas 

anotações de momentos importantes para integrar a prática, o registo fotográfico foi 

igualmente importante para captar momentos e situações que não conseguem ser anotadas, tal 

como a pesquisa documental, que me permitiu ter acesso a informações que me permitiram 

atuar em determinadas fragilidades e limitações do grupo. Por fim e igualmente importante, as 

produções das crianças, que foram o principal objeto de estudo, uma vez que é através delas 

que se chega aos resultados e às conclusões e se percebe se conseguimos ou não atingir os 

objetivos a que estávamos propostos.  

Em suma, o balanço final é positivo, os dois grandes objetivos inicialmente propostos: 
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• Implementar no contexto do pré-escolar atividades de educação pela arte, 

através da relação entre as diferentes áreas do currículo, despertando em 

simultâneo uma atitude ética em relação à natureza. 

• Implementar no contexto do 1.º ciclo atividades multidisciplinares, integrando 

a expressão plástica com as diferentes áreas do saber, através da exploração de 

artistas que relacionem a arte com a natureza. 

 foram cumpridos, bem como os resultados foram os esperados por parte dos participantes. 

Era objetivo, conseguir implementar atividades em pré-escolar relacionando as diferentes áreas 

do currículo, utilizando a educação pela arte, despertando a curiosidade e o interesse das 

crianças nas diferentes áreas através da exploração de diferentes técnicas e com recurso a 

materiais variados, mas, despertado uma atitude ética em relação à natureza e aos seus 

elementos. 

Esse objetivo foi atingido, como pude descrever e demonstrar através do registo fotográfico, e 

da descrição dos projetos no ponto do relatório referente às atividades. Todos eles se inseriram 

neste objetivo, consegui relacionar o estudo do meio, com o português, a educação pela arte e 

a matemática. Tal como descrevi na parte referente às atividades, em todos os projetos consegui 

que as crianças refletissem sobre a preservação do meio ambiente e do nosso planeta, que 

conseguissem perceber a importância da preservação, as consequências que o ambiente pode 

sofrer que nós não cuidarmos deles, bem como os animais que nele habitam. 

No que diz respeito ao 1º ciclo do ensino básico, apesar de ter apenas conseguido implementar 

duas atividades, em ambas consegui atingir o objetivo, integrar a educação pela arte com as 

diferentes áreas do saber, através de artistas que relacionassem a arte com a natureza. 

Relacionei o estudo do meio, com o português, a matemática e a educação pela arte, através da 

atividade do Bi animal, onde na matéria de estudo do meio referente aos habitats e 

características animais, os alunos desenharam o animal que escolheram, e escreveram as suas 

características, como consolidação da matéria. 

O mesmo aconteceu no jogo utilizado para explicar os animais domésticos e os animais 

selvagens, em que utilizei imagens dos mesmos, bem como uma imagem de cada habitat, e à 

vez, cada aluno retirou um animal, falou sobre ele e explicou porque é que se inseria em 

determinado habitat.  
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Aprendi bastante em ambos os momentos, ainda que em 1º ciclo o tempo de intervenção tivesse 

sido curto, a equipa envolvente foi crucial para que eu crescesse um pouco mais enquanto 

pessoa e profissional, uma vez que, sempre foi disponível e unida. Aprendi ainda mais com as 

crianças/ alunos, pois é no contexto de prática que desenvolvemos as nossas capacidades e 

pomos em prática aquilo que estudámos.  

Relativamente às atividades e projetos desenvolvidos em ambos os contextos de estágio, o 

feedback por parte das crianças e alunos foi muito positivo, uma vez que se mostravam 

motivadas e com vontade de aprender mais e participar sempre. Através da pesquisa 

documental a cerca da temática abordada, é-me possível concluir que a expressão plástica 

ocupa um lugar fundamental no currículo e que é inerente à aprendizagem global das crianças 

e também às restantes áreas curriculares. Através da mesma é possível abordar conteúdos das 

diferentes áreas de forma lúdica e estruturada. 
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Apêndice 1 
 

Quadro síntese dos projetos realizados em 

contexto de pré-escolar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

Educadora titular da sala: Sónia David Ano letivo: 2019/2020 

Estagiária: Beatriz Queixinhas  Sala: 5B 

 

Projetos  Atividades  Objetivo geral  

 

Técnicas utilizadas Áreas de 
conteúdo  

Projeto “O meu 

animal preferido 

é” 

Atividade 1 

 

Reconhecer diferentes habitats e 

característica da vida animal.  

Reproduzir o animal escolhido por si para 

fazer parte do diorama 

Desenho de expressão livre- explorar 

possibilidades técnicas de lápis de cera 

Pintura de expressão livre 

Estudo do Meio 
Português  
Expressão plástica 
Matemática 
 

Atividade 2 Explorar o meio ambiente próximo 

Recolher material natural 

 

 

Atividade 3 Construir um diorama de acordo com o 

habitat dos animais reproduzidos por cada 

criança 

Recorte e colagem- Explorar 

possibilidades de diferentes elementos 

naturais. 

Explorar a terceira dimensão, a partir da 

superfície. 

Projeto “A Terra” Atividade 1 Recordar os 4 elementos da terra e debater 

sobre eles 

Exploração do livro “A sementinha” 

 



IV 

 

Atividade 2 Perceber como é composto o planeta terra 

Refletir sobre as atitudes a ter para com o 

planeta e espécies 

Recorte e colagem- Explorar 

possibilidades de lãs, tecidos, jornal e 

cartão recuperado. 

Pintura- explorar possibilidades técnicas 

de tintas de água 

Atividade 3 Elaboração de sementeiras 

Confeção de papel reciclado 

Construção de uma maquete 

Construção a partir de representação no 

plano 

Explorar a terceira dimensão, a partir da 

superfície. 

Desenho de expressão livre  

Pintura- explorar possibilidades técnicas 

de tintas de água e pinceis 

Atividade 4 Elaborar tinta através de pigmentos 

naturais 

Pintura- explorar possibilidades técnicas 

com pigmentos naturais 

Atividade 5 Perceber o que é que nos é dado pelas 

plantas e árvores e como pode ser utilizado 

Construção de um móbil 

Pintura- explorar possibilidades técnicas 

com guaches 

Construção- Ligar elementos para uma 

construção 
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 Apêndice 2 

 

Projeto “O meu animal preferido é…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    

 



VI 

 

Projeto “O meu animal preferido é…”  

Pretende-se com este projeto, partindo da iniciativa e vontade das crianças, 

consciencializar para o respeito pelos animais, bem como, os cuidados que devemos ter 

para com os mesmos. Perceber que existem animais domésticos e selvagens, animais da 

quinta, animais que vivem na água (meio aquático), animais que vivem na terra (meio 

terrestre) e animais que vivem no ar (meio 

aéreo). E ainda o habitat, o tipo de revestimento e alimentação dos mesmos. 

Objetivos: 

 

• Reconhecer e identificar os diferentes tipos de animais; 
 

• Promover e consciencializar para o respeito a ter para com todas as espécies 

de seres vivos; 

• Consciencializar os alunos para que estes se tornem cidadãos 

humanizados; 

• Desenvolver e aumentar o vocabulário. 

Público alvo: 
 

Pré-escolar: 5 anos 

Metodologias: 
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Primeiramente surge uma conversa em tapete onde o grupo terá de falar sobre os animais, 

se têm ou não animais de estimação, qual o animal que gostam mais e porquê, bem como 

partilhar algumas experiências. 

De seguida explora-se vários livros sobre animais, com os habitats, a alimentação, o 

revestimento através de texturas, bem como o visionamento de vídeos. 

Após a exploração dos livros, segue-se o senho individual do animal preferindo, tendo como 

referência os livros. 

Noutro momento, em pequenos grupos procede-se à recolha de elementos naturais para 

a construção dos habitats dos animais preferidos. 

De seguida, por grupos, constroem-se os dioramas, consoante os animais que fizeram, 

pudendo estes ser domésticos, selvagens, de meio aquático, terreste ou aéreo. 

No fim os dioramas devem ficar expostos na sala. 

 
Áreas de conteúdo trabalhadas: 

 

• Área da Formação Pessoal e Social; 

 

• Área da Expressão e Comunicação: 

 

- Domínio da Educação Artística; 
 

- Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; 

 

- Domínio da Matemática. 
 

• Área do Conhecimento do Mundo. 

Atividades desenvolvidas: 
 
 

Atividade 1: 
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1º Momento: Conversa em grande grupo sobre os animais preferidos de cada criança, bem 

como partilha de acontecimentos sobre os mesmos, que estas queiram partilhar com o 

grupo. 

 
2º Momento: Exploração de vários livros com diferentes animais, habitats, alimentação, 

revestimento através de texturas e visionamento de vídeos. 

 
Objetivo: 

 

• Reconhecer e identificar diferentes tipos de animais; 

 

• Explorar diferentes livros, e diferentes formas de representação do mesmo 

animal; 

• Perceber como se processa a vida dos animais, do que concerne a forma 

como se deslocam, ao seu habitat, bem como à sua alimentação. 

Atividade 2: 

1º Momento: Desenho individual do animal preferido/com o qual se identifique mais, 

pudendo partir dos livros explorados, para retirar ideias. 

 
2º Momento: Ilustrar o animal preferido, o mais parecido com o real. 

 
 

Objetivo: 

• Perceber as características do animal que escolhe para ilustrar; 

• Desenvolver e aperfeiçoar a técnica de desenho. 
 

Atividade 3: 

1º Momento: Recolha, em pequenos grupos, de pedras de vários tamanhos, ramos de 

árvores, bem como outras plantas para a construção dos dioramas. 

 
2º Momento: Divisão dos animais, consoante o seu habitat 
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Objetivo: 

• Explorar o meio natural; 

• Tomar contacto com elementos naturais; 

• Proporcionar experiências novas e enriquecedoras; 

• Reconhecer que existem animais aquáticos, terrestres, aéreos, bem como, 

selvagens e domésticos, e saber dividi-los consoante as características físicas que 

conhecem. 

 
Atividade 4: 

1º Momento: Construção dos dioramas. 
 
 

Objetivo: 

• Construir dioramas com os diferentes grupos de animais; 

• Construir o habitat o mais parecido possível com o real; 

• Colocar a alimentação; 

• Colocar o revestimento do animal; 
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Apêndice 3 
Projeto “A Terra” 
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Projeto “A Terra”  

Este é o tema do projeto instituído no pré-escolar da Instituição, sendo que, pretende-

se com este projeto, consciencializar para a conversação do planeta, bem como o 

desenvolvimento de atividades relacionadas com o tema. 

Objetivos: 
 

• Reconhecer os 4 elementos constituintes do planeta; 

 

• Reconhecer a presença do ar e da água na natureza e a importância destes 

elementos; 

• Reconhecer a importância do solo para os seres vivos; 

 

• Consciencializar para o cuidar do planeta; 
 

• Consciencializar para a importância da reciclagem; 
 

• Tornar-se cidadãos proativos. 
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Público alvo: 
 

Pré-escolar: 5 anos 

Metodologias: 
 

Primeiramente o projeto surge da temática implementada pela instituição no que concerne 

ao pré-escolar. Nesse seguimento surge uma conversa em tapete onde o grupo recorda a 

peça de teatro apresentada na festa de Natal da Instituição. 

De seguida explora-se a história da Sementinha, bem como o conceito da mesma. Após a 

exploração do livro, segue-se a ilustração e a ordenação das imagens da história. 

Noutro momento, em pequenos grupos procede-se à recolha de elementos naturais para 

a construção dos habitats dos animais preferidos. 

De seguida, por grupos, constrói-se um móbil com o planeta terra e mensagens de como se 

deve tratar o planeta de modo a conservá-lo. 

Depois elabora-se papel reciclado, para a construção de uma maquete com sementeiras, e 

por fim, construir um móbil com o que nos é dado pelas árvores. Áreas de conteúdo 

trabalhadas: 

• Área da Formação Pessoal e Social; 

 

• Área da Expressão e Comunicação: 

 

- Domínio da Educação Artística; 
 

- Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; 
 

• Área do Conhecimento do Mundo. 
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Atividades desenvolvidas: 
 

 
Atividade 1: 

1º Momento: Conversa e reflexão sobre a peça de teatro referente aos 4 elementos do 

planeta terra. 

2º Momento: Leitura da História “A sementinha”. 

3º Momento: Ilustrar e ordenar as imagens do livro “A sementinha”, consoante apareceram 

no mesmo ao longo da história. 

 
Objetivo: 

 

• Recordar o tema da peça de teatro referente aos 4 elementos do planeta terra; 

• Exploração da história “A sementinha”; 

• Perceber a importância das árvores para a vida no planeta; 

• Perceber a importância de cuidar do meio ambiente. 
 

Atividade 2: 

1º Momento: Técnica da pasta de papel com balões para formar o planeta. 

2º Momento: Pintura do balão de acordo com as cores da terra. 

3º Momento: Elaboração de mensagens de preservação no que concerne ao planeta. 

4º Momento: Forrar as mensagens com diferentes tecidos 

5º Momento: Montagem do móbil com os planetas e as mensagens. 
 
 

Objetivo: 

• Desenvolver técnicas de expressão plástica; 

• Perceber que o planeta é composto por oceanos que são a água e por continentes 

que são a terra; 

• Elaboração de mensagens sobre a preservação do planeta; 

• Refletir sobre as atitudes que devemos ter para com o planeta. 
 

Atividade 3: 
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1º Momento: Elaboração de uma árvore com papel reciclado e rolos de papel higiénico. 

2º Momento: Construção de mensagens sobre a importância das árvores para a vida no 

planeta, em papel reciclado 

3º Momento: Sementeiras. 

4º Momento: Construção de uma maquete com a árvore e as sementeiras. 
 
 

Objetivo: 

• Elaborar papel reciclado; 

• Perceber como podemos fazer papel reciclado; 

• Consciencializar para a importância da reciclagem; 

• Construir sementeiras; 

• Construir uma maquete. 
 

Atividade 4: 

1º Momento: Pintura de frutos com aguarela. 

2º Momento: Construção de um móbil “As árvores dão-nos”. 
 
 

Objetivo: 

• Perceber o que é que as árvores nos podem dar como alimentos; 

Construção de um móbil. 

 
Atividade 5: 

1º Momento: Confeção de tintas com pigmentos naturais 

2º Momento: Pintura com pigmentos naturais 
 
 

Objetivos: 

• Divulgar as técnicas de utilização dos pigmentos naturais; 

• Identificar e experimentar as possibilidades de obtenção de tintas naturais para o 

pedagógico e o artístico; 

• Identificar os recursos naturais com possibilidade de uso e aplicação 

para confeção de tintas; 
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• Aumentar o conhecimento e a aplicação de materiais alternativos nas Artes 

Plásticas. 
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Apêndice 4 

Planos Diários – 11º semana (02 a 04 de janeiro 

de 2020) 
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Apêndice 5 
 

Planos diários- 12º semana (07 a 10 de janeiro 

de 2020) 
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Apêndice 6  
Planos diários- 13º semana- (14 a 17 de janeiro 

de 2020) 
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