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IO2 
MANUAL DE FORMAÇÃO

INTRODUÇÃO  

Existem diferentes formas e níveis de formar um futuro comum, mas a educação permanece sempre como a base 
do futuro a construir, uma vez que este futuro será construído pelas gerações mais jovens de hoje. Logo no início do seu 
processo de tomada de consciência de si próprios, bem como dos outros e do mundo à sua volta, é bastante importante 
que estabeleçam um conceito de pluralidade através da cultura. Tangível ou intangível, a cultura é uma característica 
distintiva de uma certa sociedade, não só para hoje mas também no passado. Portanto, este manual de formação do 
educLab (EDucation and DIgital Cultural LABoratory) oferece novas abordagens aos educadores da ECEC, especialmente 
na transmissão do conceito de património cultural às crianças na sua fase inicial de educação.

“Unidos na diversidade”, sendo o lema da União Europeia, revela todos os estratos que formam a sociedade do 
passado, do presente e do futuro. Esta abordagem traz também o facto de que a diversidade cultural reside tanto no 
património comum como no património distinto que precisa de ser concebido pelas gerações mais jovens. Não é apenas o 
conceito mas os instrumentos que estão a ser implementados no processo de ensino sofreram uma mudança dramática 
devido aos desenvolvimentos no campo das tecnologias da informação. Por conseguinte, os educadores são instados a 
familiarizarem-se	com	as	novas	tecnologias	e	também	a	utilizá-las	nas	suas	aulas,	a	fim	de	se	manterem	a	par	da	novidade	
na educação. 

O	objectivo	deste	manual	de	formação	é	fornecer	competências	aos	professores	da	ECEC	para	implementar	oficinas	
culturais e fornecer-lhes competências na área digital e abordagens inclusivas através das quais a sensibilização para a 
abordagem STEAM se torna uma prioridade para as crianças no seu período de educação pré-escolar. 

Este livro que irá acompanhar a actividade de formação tem 5 módulos dedicados à natureza, arqueologia, 
tradições e ofícios, narrativas e histórias orais, arte e ciência. Cada módulo consiste em unidades que mudam de 2 para 
4, proporcionando aos formandos uma visão do tema do módulo, convidando-os ao mesmo tempo a participar nas 
actividades	através	das	quais	devem	desenvolver	qualidades	extra	para	a	 sua	carreira	profissional.	A	abordagem	não	
consiste em dar-lhes alguns exemplos que possam utilizar nas suas aulas, mas sim envolvê-los numa perspectiva mais 
ampla, que uma vez absorvidos podem facilmente conduzi-los a aplicações personalizadas e inovadoras que preencham 
também	a	sua	satisfação	profissional.

Isto é apenas mais um passo no campo da educação das gerações futuras, mas cada um dos 5 módulos aborda um 
elemento vital do património cultural e esperamos que o património cultural do passado e do presente abram o caminho 
para um futuro comum de paz e prosperidade.

Educação da Primeira Infância e STEAM

A educação STEAM centra-se no desenvolvimento de cidadãos criativos que moldarão a sociedade, o futuro e o seu 
mundo	da	melhor	forma	possível	e	abraça	os	princípios	e	práticas	pedagógicas	fundamentais,	até	agora	classificados	
principalmente na área da Educação Infantil, incluindo o pensamento crítico, a resolução de problemas, a criatividade, a 
inovação, a comunicação, a cooperação, o empreendedorismo, e assim por diante.

A educação STEAM é uma abordagem interdisciplinar da aprendizagem através da qual os estudantes aprendem 
a interconexão das disciplinas da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. A educação interdisciplinar 
STEAM	proporciona	uma	plataforma	para	envolver	significativamente	os	estudantes	na	aprendizagem	cooperativa,	na	
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aprendizagem baseada em problemas, e na utilização do processo/ciclo de concepção de engenharia. Há um grande 
número	de	 formas	de	 realizar	a	educação	STEAM	 integrada,	mas	em	quase	 todos	os	modelos	de	 integração	eficaz,	a	
intenção é proporcionar aos estudantes oportunidades de construir novos conhecimentos e desenvolver capacidades 
de resolução de problemas através do processo de concepção que podem surgir através do jogo (por exemplo, com 
objectos ou ideias) ou do envolvimento em projectos. Isto também é conseguido através de uma série de actividades 
práticas, abertas e baseadas no envolvimento emocional das crianças e relacionadas com um tópico temático que aborda 
conceitos	importantes	relacionados	com	mais	do	que	uma	única	disciplina	STEΑM.

STEAM trata de estruturar oportunidades de aprendizagem onde os estudantes se baseiam nas suas competências, 
conhecimentos e formas de trabalhar em múltiplas disciplinas e aplicá-los em contextos integrados, autênticos e 
significativos	para	resolver	problemas,	enfrentar	desafios	do	mundo	real	e	desenvolver	ligações	profundas	com	o	mundo	
à sua volta. A educação STEAM procura também ajudar os estudantes a desenvolver um conjunto de ferramentas que 
inclua métodos, estratégias, conhecimentos, aptidões e formas de pensar dos quais aprendam a tirar partido para resolver 
problemas	e	enfrentar	desafios.	

A tecnologia no contexto da Educação STEAM tem uma importância adicional, uma vez que um dos seus principais 
objectivos é a alfabetização tecnológica. A alfabetização tecnológica refere-se à familiaridade com as novas tecnologias 
de informação e comunicação e requer o desenvolvimento de competências e atitudes, bem como a construção de 
conhecimentos e aquisição de experiências, para além da utilização de um dispositivo (P/C, dispositivo portátil, etc.). 
Concentramo-nos na percepção de que, a presença e utilização de dispositivos através de processos de aprendizagem, 
só tem um valor substancial quando é formativa para a cultura de aprendizagem e para a forma como compreendemos o 
ensino e a aprendizagem. Esta atitude baseia-se na crença de que o contributo da Tecnologia se encontra no facto de ter 
mudado a forma como pensamos, aprendemos e, em muitos casos, dá acesso à construção do conhecimento que não é 
possível através de outros meios. Desta forma, forma o próprio conhecimento construído.
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SÍNTESE

Duração: 6 horas: 3 aulas de 2 horas cada

Unidades modulares
1.1 Leitura para crianças: o quê, quando, como... e porquê?
1.2 Técnicas de leitura animada
1.3 Leituras animadas e novos meios de comunicação

Objectivo do módulo
• Sensibilizar os professores do ensino pré-escolar para a importância da leitura e da narração de histórias desde a primeira infância
• Fornecer aos professores do ensino pré-escolar conhecimentos e ferramentas para implementar leituras animadas
• Sensibilizar para as oportunidades que os novos meios de comunicação social podem oferecer na narração e leitura de histórias

Objectivos específicos do módulo
• Adquirir uma maior consciência sobre a importância da leitura na primeira infância
• Desenvolver as capacidades de leitura em voz alta dos professores
• Ser capaz de criar um contexto que facilite a leitura para um grupo de crianças no jardim-de-infância
• Estar actualizado em relação às publicações existentes, em particular no que respeita aos livros inclusivos
• Saber conceber, preparar e implementar leituras animadas utilizando diferentes técnicas
• Ser capaz de escolher criticamente os suportes e os novos dispositivos tecnológicos a utilizar para leituras animadas

Resultados da aprendizagem
No	final	da	formação,	os	participantes	ganharão:

Conhecimento:
• Reconhecer a importância da leitura desde a primeira infância
• Ter um entendimento básico sobre como escolher um livro de qualidade adequado para as crianças da sua turma
• Planear a duração e os espaços do seminário de leitura e os métodos apropriados a aplicar 
• Conhecer os principais métodos de leitura animada
• Ter um conhecimento básico de alguns dispositivos digitais disponíveis no mercado

Habilidades:
• Ser capaz de escolher livros adequados às crianças da sua turma
• Aplicar várias técnicas de leitura animada

Competências:
• Avaliar qual a técnica de leitura animada a aplicar, com base nos objectivos, prazos, espaços e recursos disponíveis, e depois planear, 

preparar	e	implementar	a	leitura	animada	de	forma	eficaz
• Avaliar qual o dispositivo digital a utilizar durante a leitura animada, com base nos objectivos, prazos, espaços e recursos disponíveis, 

e	depois	planear,	preparar	e	implementar	eficazmente	a	leitura	animada

Métodos de ensino
• Lição frontal
• Apresentações PPT
• Utilização de imagens de livros ilustrados
• Exemplos práticos de leitura de livros ilustrados e livros silenciosos
• Experimentação de técnicas de leitura
• Exemplos de leituras animadas
• Demonstrações práticas sobre a utilização de novos meios de comunicação
• Trabalho em pequenos grupos para desenhar materiais para leituras animadas

MÓDULO 1: NARRATIVAS E HISTÓRIAS ORAIS 
Líder de Módulo: Co&So (Itália)



 5 IO2 EDUCLAB - Manual de Formação

Materiais didácticos
Por favor, ver as actividades das unidades.

Métodos/ferramentas de avaliação
Ver secção Avaliação e Auto-Reflexão após cada unidade.

Espaços alternativos  
Se criar o contexto certo, a leitura pode e deve ser implementada mesmo em outros ambientes de jardim de infância fora da sala de aula 
(por exemplo, pode criar espaços de leitura mesmo no jardim, onde histórias sobre a natureza podem ser contadas).

As oficinas de leitura também podem ter lugar fora do jardim-de-infância:
• na biblioteca pública mais próxima para informar as crianças sobre as suas ofertas, para pedir livros emprestados, para obter conselhos 

sobre possíveis temas de leitura...
• em bibliotecas especializadas em livros infantis
• em bibliotecas de brinquedos

Ferramentas digitais  
• Retroprojector
• Utilização	de	máquina	fotográfica	digital
• Narração de histórias através da edição de vídeo de fotos, imagens digitalizadas, áudio
• Realização de animações vídeo com a técnica de stop motion
• Digitalizar e editar imagens de livros ilustrados a serem mostrados durante as leituras

Abordagens inclusivas
Utilização de livros ilustrados para introduzir o tema da diversidade e da inclusão:
A leitura de livros ilustrados é uma excelente ferramenta para fomentar a auto-expressão da criança e, especialmente, para acompanhar os 
outros membros da turma a entrar em mundos diferentes dos seus, para mudar o seu ponto de vista, ouvindo os dos outros.

Utilização de livros de alta acessibilidade: livros-jogo
O livro de jogo é um “objecto de fronteira” e, como tal, está fortemente ligado à questão da leitura acessível. Os livros de jogo e os livros 
acessíveis têm muitas coisas em comum: 1. ambos são conteúdo e recipiente ao mesmo tempo; 2. ambos precisam de especialistas e 
mais	profissionalismo	do	que	o	escritor	e	ilustrador	necessários	para	a	sua	criação;	3.	ambos	valorizam	a	multi-sensorialidade;	4.	ambos	
requerem um envolvimento activo do leitor, o livro só é plenamente satisfatório quando “actua”; 5. a natureza estática da leitura é posta em 
jogo. O livro pode ser construído como é considerado mais apropriado, sem quaisquer constrangimentos (por exemplo: livro silencioso); 6. 
Estão envolvidos diferentes canais que convidam a ler juntos, brincar, partilhar.

Interdisciplinaridade (com referência à abordagem STEAM)
T O módulo inclui vários elementos da abordagem interdisciplinar STEAM: um foco principal é a utilização activa de dispositivos tecnológicos 
(tanto	analógicos	como	digitais),	mas	também	a	utilização	de	objectos	do	quotidiano,	formas	ou	figuras	de	cartão	e	outros	elementos,	bem	
como capacidades de auto-expressão e movimentos corporais durante actividades de leitura animada. O módulo sensibiliza os professores 
para a interdisciplinaridade e incentiva os professores a envolverem activamente as crianças nas actividades de leitura e também na sua 
fase de preparação, pelo que inclui a exploração, cooperação, criação artística e o uso activo de dispositivos tecnológicos, que são todos 
elementos centrais da abordagem STEAM.

INTRODUÇÃO
A leitura de livros e livros ilustrados com crianças pequenas é uma ferramenta pedagógica e educativa essencial. O livro é um meio de excelência 
para	criar	contextos	de	aprendizagem	significativos	e	eficazes	e	para	promover	o	desenvolvimento	cognitivo	mas	também	afectivo	e	relacional	das	
crianças. Alguém que sabe como criar um “espaço narrativo” reconhecível para a leitura, presumivelmente possui as competências adequadas e 
dedicou a atenção necessária à escolha de um livro adequado, à criação ou optimização do espaço narrativo e à utilização das técnicas correctas. 
Nos últimos anos, com o uso cada vez mais frequente das tecnologias digitais, a introdução de dispositivos multimédia nos serviços ECEC 
tem sido amplamente discutida. No entanto, acreditamos que devemos ir além do debate sobre os “prós ou contras da tecnologia”, porque a 
tecnologia existe e faz certamente parte da vida quotidiana das crianças. Por conseguinte, é necessário ultrapassar resistências e ideologias e 
compreender como agir inteligentemente neste contexto, repensando a abordagem tradicional da leitura e da utilização de livros e propondo boas 
práticas onde as ferramentas digitais são vistas como oportunidades e utilizadas para construir experiências, para dar às crianças oportunidades 
de descoberta e de brincadeira. Para tal, propomos que se desvie a nossa atenção da tecnologia para os processos de aprendizagem.
De acordo com a nossa abordagem, a utilização da tecnologia combinada com outras línguas tornar-se-á uma fonte de enriquecimento, 
descoberta,	 elaboração,	 conhecimento	 e	 conduzirá	 a	 novas	 formas	 de	 pensamento	 e	 novo	 potencial	 de	 expressão.	 A	 nossa	 filosofia	 é	
a abordagem “et-et” (ou “et-et”) e não a abordagem “aut-aut” (ou), e portanto os dispositivos tecnológicos não substituirão as abordagens 
tradicionais.
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UNIDADE 1.1
LEITURA PARA CRIANÇAS:  

O QUÊ, QUANDO, COMO... E PORQUÊ?

Objectivos Adquirir uma compreensão dos efeitos positivos que a leitura pode ter nas crianças desde a primeira infância;
  Estar familiarizado com o mercado editorial e escolher livros de qualidade;
  Ser capaz de criar contextos que facilitem a escuta e a participação activa das crianças na leitura-narração.

Materiais Papel A4 colorido, cartolina branca, tesoura, cola, marcadores, post-its, papel kraft, computador, projector 
vídeo

Hora  120 minutos

Folha de Apoio/Actividade 1:	“Komagata	-	Eu	dou-lhe	um	presente”,	apresentação	PPT	“Coisas	que	acontecem	quando	lemos”,	ficha	de	
avaliação “Tempestade de ideias com post-its”  

A presente Unidade envolverá o grupo em 2 horas de imersão total e reflexão onde os educadores de infância serão convidados a participar 
activamente e a partilhar as suas próprias ideias e experiências relativamente à relação que têm com os livros, quer como professores, 
quer como pessoas. A Unidade acompanhará o grupo para descobrir as emoções e capacidades que surgem quando alguém nos lê um 
livro, o que realmente vivemos com as crianças quando lhes oferecemos este tipo de experiência. A partir daqui, acompanharemos o grupo 
para reconhecer como é importante dedicar atenção à escolha dos livros certos para serem utilizados na aula, à criação dos ambientes 
apropriados	e	à	definição	da	duração	e	dos	métodos	da	experiência	de	leitura.

A Unidade prevê:
• Acolhe o grupo com uma actividade de quebra-gelo inspirada num workshop do artista e ilustrador japonês Komagata. É uma breve 

experiência que envolve o grupo inicialmente a nível individual e depois activa diferentes situações e relações que criam surpresa, que 
desconstruem os procedimentos que são tomados como garantidos e obrigam as pessoas a improvisar e aceitar o inesperado que 
enriquece a nossa expressividade. O grupo estará mais aberto ao inesperado, a aceitar os outros sem julgar e a contribuir para o “aqui 
e agora” com imaginação e sem preconceitos.

• Apresentação PowerPoint “Coisas que acontecem quando lemos”, com base em frases motivacionais e citações sobre a experiência 
de leitura. Recomenda-se que o formador percorra os slides lendo os conteúdos mas também dando aos participantes a oportunidade 
de fazer comentários e expressar as suas ideias.

Avaliação Actividade de Brainstorming e agrupamento de ideias com post-its.
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ACTIVIDADE 1.1.1
KOMAGATA - DOU-LHE UM PRESENTE 

(ACTIVIDADE DE QUEBRA-GELOS DE BOAS-VINDAS)

Objectivos Para criar um ambiente inclusivo e acolhedor
  Para descentralizar o ponto de vista
  Para abrir-se ao inesperado com curiosidade
  Deixar-se ir e envolver-se num caminho desconhecido
  Para encontrar a forma de contribuir em qualquer caso e acolher com prazer a contribuição do outro

Tipo de actividade Ateliê criativo em pares

Tamanho do grupo Actividade recomendada para grupos de 10 a 20 participantes. Damos as boas-vindas ao grupo sentados em 
círculo, depois continuamos a actividade em pares

Materiais Papel A4 colorido e cartolina branca, tesoura, cola, marcadores

Instruções Esta é uma actividade de “quebra-gelo” que tende a criar uma atmosfera relaxante no grupo e promover a 
curiosidade, de modo a facilitar a participação e motivar os participantes a expressarem-se de forma criativa.

  Cada participante recebe uma pasta de cartão branco dobrado ao meio (como se fosse uma pasta)
  No interior há uma folha colorida do mesmo tamanho da pasta branca
  Cada participante é convidado a recortar uma forma livremente escolhida a partir do papel colorido.
  Todos são então convidados a dar a pasta branca com as formas cortadas no interior ao seu colega à direita.
  Cada recipiente deve colar a parte vazia do recorte na “tampa” do cartão branco, depois colar a forma dentro 

da pasta branca.
 	 O	 formador	 distribui	 alguns	 marcadores	 coloridos	 e	 pede	 a	 todos	 que	 modifiquem	 a	 forma	 criando	 um	

desenho.

Resumo e avaliação
a actividade Cada participante descreve o seu próprio trabalho e como se sentiu durante as diferentes fases da experiência: 

tanto durante a fase individual como durante a segunda fase de trabalho em pares. O professor sublinha as 
emoções que emergiram do grupo como palavras-chave que servirão como pontos de referência para as 
próximas actividades.

Variações
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AVALIAÇÃO E AUTO-REFLEXÃO

Ferramenta de Avaliação/Método Brainstorming com post-its:

Quais são as características de um bom livro para si?

A primeira unidade termina com um brainstorming com post-its, onde o formador cria um painel com todas as contribuições dos 
participantes envolvidos numa reflexão sobre os contributos recebidos durante a aula. Esta forma particular de brainstorming permite 
reunir a contribuição de todos os participantes e organizar as diferentes ideias, colocando-as gradualmente na folha de papel kraft, criando 
áreas	de	interesse	sobre	as	quais	focar	a	reflexão	na	parte	final.

A actividade tem os seguintes objectivos:

• para reflectir sobre os critérios de escolha de um livro
• reflectir	sobre	os	critérios	para	identificar	ou	criar	tempos	e	espaços	de	leitura
• consolidar ou desenvolver interesse e curiosidade sobre o livro como mediador de excelência na relação educativa com as crianças

Os materiais necessários para realizar a actividade são: post-its, grandes folhas de papel kraft, marcadores.

Instruções passo-a-passo

• O formador escreve no quadro branco ou numa folha grande visível em toda a frase em que se baseia o brainstorming: “Quais são as 
características de um bom livro?”.

• O formador distribui alguns post-its coloridos e os participantes são convidados a escrever as suas respostas, colocando apenas uma 
resposta em cada post-it.

• Todas as notas post-it são recolhidas e o formador (juntamente com o grupo) começa a agrupá-las, criando áreas conceptuais com 
ideias semelhantes.

• O formador completa o mapa conceptual agrupando as várias ideias e escreve as palavras-chave e/ou liga os vários agrupamentos 
com marcadores coloridos, em colaboração com o grupo.

• Discussão	final	em	grupo	sobre	o	mapa	conceptual.

Resumo
O formador resume o conteúdo dos post-its com base no mapa conceptual com as ideias recolhidas por áreas.
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UNIDADE 1.2
TÉCNICAS DE LEITURA ANIMADA

Objectivos Para obter conhecimentos sobre as principais técnicas de leitura animada (projecções, teatro de bonecos, 
kamishibai, caixas de histórias, sombras)

Materiais Kit de materiais para leitura animada: Livros com imagens, bonecos, formas de cartão, objectos do quotidiano, 
caixas de histórias, holofotes e fundo branco para teatro de sombras

Hora  120 minutos

Folha de Apoio/Actividade 1 “Diferentes formas de ler um livro”, Folha de Avaliação “Tempo em círculo”.

Ler em voz alta, narrar histórias e, em particular, ler livros ilustrados são todas actividades que promovem a investigação e experimentação 
de técnicas de animação. Desta forma, os educadores de infância podem experimentar criativamente as várias línguas que promovem uma 
comunicação	activa	e	eficaz	e	entrar	no	mesmo	comprimento	de	onda	com	as	línguas	da	infância.	Portanto,	o	foco	não	é	o	desempenho,	
mas sim a comunicação. Mesmo quando simplesmente lêem um livro ilustrado, os professores têm de utilizar e harmonizar diferentes 
códigos de comunicação e mudar entre eles: palavras, imagens, voz, postura, interacção. Quando construímos o cenário de leitura, criamos 
um	“espaço”	onde	algo	acontece,	algo	que	une	o	leitor	com	o	ouvinte	e	cria	emoções,	laços,	pensamentos,	a	experiência	de	se	identificar	
com a personagem. No espaço de leitura as crianças desenvolvem competências sociais básicas como a audição, a empatia, o respeito 
pelos outros, a capacidade de compreender a multiplicidade de pontos de vista como enriquecimento. Criamos as condições para enfrentar 
o	inesperado	com	curiosidade,	para	nos	deixarmos	ir	com	confiança	em	experiências	de	desorientação	e	surpresa.	O	leitor	adulto	pode	
escolher como “oferecer” o livro, utilizando um vasto leque de possibilidades, mas sem perder o sentido da experiência que quer propor.

Esta unidade fornece a apresentação e experimentação de diferentes técnicas de leitura, para alargar a “caixa de ferramentas” dos 
professores, mantendo uma atenção constante no tipo de experiência que propomos e no seu valor de promoção cultural.

A Unidade prevê:

• Apresentação de experiências “Livros e formas de narrar”: apresentamos alguns livros ilustrados que oferecem uma vasta gama de 
possibilidades de leitura animada. Partilhamos algumas experiências de leitura com crianças onde são utilizadas diferentes técnicas 
em diferentes contextos. Todos os participantes podem partilhar as suas experiências com o grupo. Esta primeira fase termina com a 
apresentação da técnica Kamishibai ou outra técnica que o formador está familiarizado, bem como uma demonstração prática.

• Workshop prático: o formador divide o grupo em 4 pequenos grupos. Cada pequeno grupo recebe um kit de materiais que contém 
ferramentas para uma leitura animada e um livro ilustrado diferente. Cada pequeno grupo tem de preparar/apresentar uma breve 
leitura animada utilizando as ferramentas que lhes são atribuídas.

Avaliação Actividade de tempo em círculo
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ACTIVIDADE 1.2.1
FORMAS DIFERENTES DE LER UM LIVRO

Objectivos Para se aproximar de diferentes técnicas de leitura animada
  Para enriquecer a experiência dos participantes
  Reflectir sobre as características das diferentes técnicas de leitura e sobre como escolher a mais apropriada 

em diferentes condições e contextos

Tipo de actividade Workshop para promover diferentes estilos de expressão

Tamanho do grupo 3 grupos de 6/8 pessoas

Materiais Kit de materiais para leitura animada: livros ilustrados, bonecos e/ou formas de cartão, objectos de uso 
quotidiano.

Instruções A actividade consiste num workshop em grupos, onde cada grupo recebe um kit para a leitura animada de um 
livro ilustrado, e é-lhe pedido que planeie e demonstre na prática a leitura do texto atribuído.

  Os kits:
• Apenas o livro de imagens: o formador fornece a este grupo vários livros de imagens que são diferentes 

em termos de tamanho e tipos de imagens. O grupo tem de escolher um deles, tendo em mente que não 
podem utilizar qualquer outro meio, mas têm de se concentrar em elementos básicos como o uso da voz, 
postura, tempo, espaço, a capacidade de utilizar o livro como um objecto principal.

• Livro de imagens + personagens representados por formas e/ou fantoches: o formador pede ao grupo que 
decida quais as personagens ou elementos do livro de imagens que pretende utilizar para a animação, 
utilizando fantoches ou simples formas de cartão. O grupo é então convidado a tentar ler em voz alta a 
história	com	a	utilização	destas	ajudas	animadas,	a	fim	de	reflectir	sobre	a	transposição	da	voz	para	a	
personagem e saber como mover uma forma e utilizar o livro ao mesmo tempo.

• Livro de imagens + objectos de uso quotidiano: o grupo recebe alguns objectos de uso comum ou 
materiais naturais e é-lhe pedido que escolha aqueles que pretende utilizar para construir uma caixa de 
histórias que acompanhe a leitura do livro. Este exercício activa a descentralização cognitiva e desenvolve 
a imaginação.

Resumo e avaliação
da actividade Tempo circular para reflectir sobre a experiência (ver Avaliação e Auto-reflexão)

Variações Os kits podem ser materiais prontos a usar, quer criados ou escolhidos para e com as crianças em experiências 
concretas de leituras animadas realizadas pelos professores. O objectivo é dar ideias aos participantes sobre 
como	os	kits	de	 leitura	podem	ser	criados	e	como	podem	também	representar	uma	ocasião	para	oficinas	
criativas com crianças.
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AVALIAÇÃO E AUTO-REFLEXÃO

Ferramenta de Avaliação/Método 
MétodoCircular Actividade temporal

O	tempo	em	círculo	é	um	método	muito	eficaz	para	melhorar	a	atmosfera	da	sala	de	aula,	porque	ajuda	a	ultrapassar	dificuldades	de	
comunicação e conflitos através da partilha de opiniões. Os participantes adquirem auto-conhecimento, desenvolvem atitudes interpessoais 
positivas e competências sociais tais como escuta activa, empatia, cooperação.

O tempo do círculo, de facto:
• permite que todos se expressem
• promove o auto-conhecimento
• facilita a comunicação interpessoal
• facilita a livre expressão de sentimentos e experiências pessoais.

Instruções passo a passo:
• Os participantes estão sentados em círculo, no chão ou em cadeiras. Quando o tempo está bom, a actividade pode mesmo ter lugar 

no jardim
• Ninguém é obrigado a falar, mas todos são calorosamente convidados a fazê-lo
• Todos esperam que os outros terminem de falar
• Ninguém	fica	ofendido	ou	goza	com	os	outros
• Podemos falar de qualquer problema, mas devemos sempre sugerir uma solução
• Em alguns casos, especialmente quando há um conflito, podem ser estabelecidas regras entre os participantes e estas devem ser 

regularmente controladas
• As mensagens digitais são utilizadas durante a troca de ideias.
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UNIDADE 1.3
LEITURA ANIMADA E NOVOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Objectivos Conhecer as oportunidades que as tecnologias digitais oferecem no campo da narração de histórias e adquirir 
as técnicas necessárias para as utilizar e fazer com que sejam utilizadas pelas crianças na sala de aula.

Materiais Retroprojector, videoprojector, PC, tablet, scanner, livros ilustrados, película de transparência, marcadores 
permanentes, cartolina colorida, papel A4, tesoura, cola, folhas de papel kraft de grandes dimensões

Hora  120 minutos

Folha de Apoio/Actividade 1 “Experimentação em pequenos grupos”, Ficha de Avaliação “Janelas

O debate que tem vindo a desenvolver-se a todos os níveis sobre a oportunidade de utilizar dispositivos digitais mesmo com crianças 
pequenas dá origem a pontos de vista diferentes e muitas vezes contraditórios. Ler um livro ou um livro ilustrado já é uma actividade 
multimédia: o livro é um meio muito antigo e os livros ilustrados que envolvem mais do que um código podem ser facilmente utilizados 
digitalmente. Existem muitas iniciativas na indústria editorial infantil relativas a livros digitais e aplicações conexas, mas devemos distinguir 
e	identificar	os	produtos	que	são	verdadeiramente	inovadores	e	criativos.	De	acordo	com	a	nossa	experiência,	recomenda-se	sempre	a	
introdução de ferramentas digitais apenas após uma utilização bastante longa de livros e sempre alternando o produto digital com o de 
papel. O caminho que propomos é, de facto, alternar ferramentas baseadas em papel e digitais, e utilizar os dispositivos para documentar e 
criar novos conteúdos de uma forma activa, em vez de os utilizar passivamente. Assim, propomos uma utilização criativa dos dispositivos 
tecnológicos, onde as crianças podem experimentar diferentes culturas e trazer as suas próprias, onde se aproximam sempre dos media 
como	protagonistas	e	nunca	de	forma	passiva.	As	actividades	começam	a	partir	do	livro	e	passam	por	jogos	e	oficinas	onde	as	crianças	
utilizam o seu corpo e as suas mãos, através de actividades que as envolvem em pares ou pequenos grupos e onde partilham dispositivos 
tecnológicos	como	mediadores	de	relações	significativas.

A Unidade prevê:
• Apresentação de experiências: o formador apresenta algumas experiências realizadas em jardins de infância, a que se segue uma 

discussão aberta com toda a turma, onde todos podem partilhar a sua opinião e experiências numa atmosfera de reflexão.
• Teste de dispositivos e aplicações. Os participantes experimentam algumas ferramentas digitais que podem ser facilmente utilizadas 

para leituras animadas e para workshops com crianças sobre narração. Os participantes são divididos em 4 grupos. Os grupos têm 
cerca de 40 minutos para experimentar os 4 cenários tecnológicos.

Avaliação Resumo com a actividade “Windows”.
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ACTIVIDADE 1.3.1
ACTIVIDADE EXPERIMENTAL EM PEQUENOS GRUPOS

Objectivos Familiarizar-se com algumas ferramentas multimédia para animar actividades de leitura e contação de 
histórias

  Partilhar ideias e experiências relativas à utilização do ITC
  Exercitar na prática a transposição de um livro em papel, utilizando ferramentas multimédia
  Envolver as crianças na utilização de recursos multimédia de uma forma activa e criativa

Tipo de actividade em pequenos grupos

Tamanho do grupo 6/7 persons

Materiais Retroprojector, projector de vídeo, PC, tablet, scanner. Livros com imagens, película de transparência, 
marcadores permanentes, cartolinas coloridas, papel A4, tesoura, cola.

Instruções O formador divide o grupo em 4 pequenos grupos que farão experiências com os diferentes materiais nos 4 
cantos da sala. Cada grupo tem cerca de 40 minutos para imaginar e conceber uma pequena actividade, a 
partir de um livro de imagens escolhido por eles e utilizando os dispositivos e as aplicações à sua disposição. 
Em seguida, os grupos apresentam o seu trabalho à turma.

  Instruções passo a passo:

  O formador cria 4 cenários com diferentes materiais
• retroprojector, película de transparência, cores (suportes analógicos)
• projector de vídeo + scanner + PC (experiência imersiva)
• comprimidos + stop motion
• comprimidos + criador de livros - livro digital

  Os participantes são convidados a experimentar os materiais à sua disposição e a criar uma pequena 
actividade para as crianças utilizando os dispositivos disponíveis.

  Os grupos são convidados a apresentar a sua actividade à turma

Resumo e avaliação 
da actividade As janelas (ver Avaliação e Auto-Reflexão)

Variações
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AVALIAÇÃO E AUTO-REFLEXÃO 

Ferramenta de Avaliação/Método 
O “Windows”

A actividade “Windows” é uma técnica de aprendizagem cooperativa que inclui uma fase de reflexão individual, a elaboração de um conteúdo 
partilhado em grupos de 4 e a apresentação de tais conteúdos a todo o grupo de turma.
A actividade tem os seguintes objectivos:

• criar	um	momento	de	reflexão	e	verificação	sobre	os	resultados	de	aprendizagem	alcançados
• para	identificar	os	conceitos-chave	que	emergiram	da	experiência
• partilhar a experiência feita em pequenos grupos e depois com todo o grupo de classe através do diálogo e abordagens participativas

Os materiais necessários para realizar a actividade são: grandes folhas de papel kraft e marcadores.

Instruções passo a passo
• Os participantes são divididos em grupos de 4, cada grupo é organizado em torno de uma mesa com a aba da janela no centro, para 

que cada participante possa facilmente escrever numa das 4 partes desenhadas em torno dela.
• É importante dar uma tarefa precisa, uma pergunta ou um tópico claro sobre o qual pensar.
• É	 importante	 estabelecer	 um	 calendário	 que	 inclua	 reflexão	 individual,	 discussão	 em	 pequenos	 grupos	 e	 tempo	 suficiente	 para	

apresentar os resultados à turma.
• A cada participante é dado um certo tempo para reflectir individualmente e escrever os seus pensamentos na área atribuída.
• Como segundo passo, cada pequeno grupo de 4 participantes lê os seus pensamentos uns aos outros e concorda em alguns elementos 

comuns, escrevendo-os no espaço central.
• Cada grupo escolhe um porta-voz que lê o conteúdo da “janela” central para a turma.

A actividade termina com uma discussão para criar um mapa conceptual com os resultados das diferentes janelas.

Recomenda-se organizar a disposição da janela numa folha bastante grande, pelo menos um papel A3 ou um quarto de uma folha de papel 
kraft	e	desenhá-la	com	um	marcador	claramente	visível	com	linhas	claras	e	afiadas.	Padrões	 imprecisos	ou	demasiado	pequenos	não	
ajudam o processo.
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CONCLUSÃO

O módulo foi desenvolvido para proporcionar uma oportunidade de reflexão pedagógica e de experimentação prática de forma equilibrada, 
pois acreditamos que os dois devem andar de mãos dadas e que “fazer” pode ser a melhor base para “reflectir”. O módulo visou a aquisição 
de aptidões e competências relativamente à utilização de técnicas de leitura animada através de uma pluralidade de línguas, com particular 
atenção aos dispositivos tecnológicos, e cada actividade é sempre seguida ou ligada a momentos de reflexão individualmente ou em 
pequenos grupos. Aprender a usar a própria criatividade ao narrar às crianças requer também uma reflexão profunda sobre o que acontece 
quando se lê um livro e/ou conta uma história, que emoções estão envolvidas e que oportunidades são criadas. A partir da escolha da 
história, do uso da voz e da própria linguagem corporal, foram experimentadas diferentes técnicas analógicas e digitais, de modo a permitir 
aos participantes criar uma “caixa de ferramentas de experiências” que possam aprofundar mais, de acordo com as suas próprias aptidões.

LEITURA ADICIONAL (RECURSOS)
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SÍNTESE

Duração: 6 horas (3 unidades de 2 horas cada)

Unidades modulares
2.1 Tornar-se um arqueólogo 
2.2 Uma caminhada no passado: O que falta
2.3 De volta ao futuro: Pessoas Invisíveis

Objectivo do módulo
• Sensibilizar os estagiários para a importância de integrar a arqueologia e o património cultural na primeira infância;
• Fornecer aos educadores de infância os conhecimentos e os instrumentos necessários para a implementação do património cultural 

e dos sítios arqueológicos na sua prática;
• Proporcionar aos estagiários da primeira infância a oportunidade de se envolverem com métodos arqueológicos (explorar, descobrir, 

arquivar, interpretar) e oferecer-lhes formas de os adoptar na sua prática;
• Sensibilizar para os métodos alternativos de produção de conhecimentos arqueológicos através da arte.

Objectivos específicos do módulo
• Determinar o que são artefactos, a forma como são descobertos e os processos de interpretação;
• Adoptar métodos arqueológicos no ensino (explorar, desenterrar, gravar, arquivar, interpretar);
• Utilizar fontes primárias e secundárias de informação para a interpretação do passado;
• Criar um contexto que facilite a produção de conhecimentos alternativos sobre o passado, incluindo histórias silenciadas; 
• Conceber, preparar e implementar seminários que envolvam arqueologia para a educação da primeira infância.

Resultados da aprendizagem
No	final	da	formação,	os	estagiários	ganharão:

Conhecimento:
• Reconhecer a importância de integrar a arqueologia na primeira infância;
• Ter uma compreensão básica dos métodos arqueológicos e de como estes podem ser adoptados e utilizados num ambiente infantil precoce;
• Reconhecer a importância dos preconceitos nos processos de fazer história.

Habilidades:
• Ser capaz de adoptar abordagens metodológicas utilizadas pelos arqueólogos para o desenvolvimento de seminários apropriados para 

crianças da primeira infância; 
• Utilizar fontes primárias e secundárias de informação para a interpretação do passado no presente;
• Aplicar vários métodos arqueológicos de aprendizagem em ambientes alternativos e de uma forma interdisciplinar. 

Competências:
• Avaliam os seus próprios preconceitos nos processos de partilha e representação de histórias num ambiente de ensino e aprendizagem;
• Avaliar o método e/ou estratégia a aplicar, com base nos objectivos, prazos, espaços e recursos disponíveis, e depois planear, preparar 

e	implementar	eficazmente	uma	oficina	sobre	o	património	cultural.

Métodos de ensino
• Simulação (ou seja, de escavação com processos de recolha de dados, observação, registo, arquivo e interpretação para chegar a 

conclusões/demandamento	científico)
• Actividades ao ar livre 
• Workshops para pequenos grupos
• Brainstorming/cartografia	visual	
• Aprendizagem com base em objectos
• Visitas no local 
• Aprendizagem melhorada digitalmente (gravação de vídeo, partilha digital, redacção de blogues) 
• Role-playing
• Performance/teatro

MÓDULO 2: ARQUEOLOGIA 
Líder de Módulo: Universidade Europeia de Chipre (Chipre)
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Materiais didácticos
Por favor, ver as actividades das unidades.

Métodos/ferramentas de avaliação
Ver secção Avaliação e Auto-Reflexão após cada unidade.

Espaços alternativos 
O objectivo deste módulo é equipar os educadores de infância com as competências necessárias para adoptarem abordagens metodológicas 
utilizadas pelos arqueólogos e serem capazes de as transferir para ambientes, conceitos, temas e espaços alternativos. Por exemplo, os 
processos de descoberta, observação e interpretação são igualmente necessários num módulo de ciência, arte ou matemática. Mais ainda, 
o módulo é concebido de modo a poder ser adoptado de acordo com os diversos locais e públicos. 

Ferramentas digitais 
• Retroprojector
• Câmara digital para gravação de vídeo
• Câmara	fotográfica	Polaroid	ou	telefones	inteligentes	para	documentação	fotográfica	e	arquivamento	
• Partilha digital (pode ser um blogue, uma conta nos meios de comunicação social, etc.)
• Scanner 

Abordagens inclusivas
Reconhecendo e representando a diversidade: Um dos principais objectivos do módulo é aumentar a consciência relativamente aos 
processos tendenciosos de fazer história e reconhecer as vozes que permanecem silenciosas na produção convencional de conhecimento 
histórico e arqueológico. A ideia de representação de diversos públicos e perspectivas está no cerne do módulo. 

Actividades inclusivas: A arqueologia não é abordada aqui como um campo especializado de verdade e objectividade, mas sim como uma 
disciplina em que a subjectividade está no seu cerne. Assim, todos os métodos, actividades e instrumentos de ensino sugeridos, permitem 
uma abordagem inclusiva e integrada da aprendizagem, que é aberta e permite múltiplas perspectivas e interpretações.

Interdisciplinaridade (com referência à abordagem STEAM))
Seguindo os princípios principais da educação STEAM, este módulo enfatiza o pensamento crítico, a resolução de problemas, 
a criatividade, a comunicação e a cooperação ao longo das suas actividades sugeridas. As oportunidades de aprendizagem 
interdisciplinar	 através	 da	 integração	 da	 tecnologia,	 arte,	 património	 cultural	 e	métodos	 científicos	 adoptados	 pelos	 arqueólogos	
(em processos de arquivamento, recolha e interpretação de artefactos) são parte integrante deste módulo. Isto permite a criação 
de novos conhecimentos e o avanço das capacidades de resolução de problemas que emergem através de actividades práticas e 
investigação aberta. Além disso, visitas in loco a museus ou sítios arqueológicos, bem como oportunidades para reflectir sobre as 
próprias experiências dos participantes com a leitura, a compreensão e a encenação do passado, permite o desenvolvimento de um 
ambiente	 educacional	 autêntico,	 desafiador,	 significativo	 e	 totalmente	 alinhado	 com	a	 filosofia	 da	STEAM.	Globalmente,	 a	 ênfase	
deste módulo está em trabalhar em múltiplas disciplinas para o cultivo das competências necessárias ao estabelecimento de ligações 
profundas com o mundo que nos rodeia.

INTRODUÇÃO
A arqueologia é o campo de investigação que visa documentar, recolher, arquivar e interpretar o passado. Tradicionalmente, a maioria 
do	trabalho	arqueológico	tem	sido	definido	por	uma	contextualização	pesada,	conhecimentos	especializados,	e	explicações	explícitas	
sobre o passado e a sua gente. No entanto, nos últimos anos, assistimos a uma mudança na forma como entendemos a arqueologia 
e a produção de conhecimentos arqueológicos. 
Incapaz	 de	 afirmar	 a	 objectividade,	 a	 arqueologia	 foi	 recebida	 com	 suspeita	 e	 criticada	 pelo	 determinismo	 ambiental,	 a	 falta	 de	
representação humana no seu processo, e a sua visão das culturas como homeostáticas. Foi ainda criticada por excluir audiências 
minoritárias e por não reconhecer questões de subjectividade e preconceitos no seu campo” (Stylianou & Eleftheriadou, 2020). 
A procura de um acontecimento histórico singular (como origem) para explicar o passado ou o presente já não era adequada; o 
passado	tinha	de	ser	visto	como	multicamadas	e,	como	tal,	a	tarefa	também	tinha	de	se	tornar	para	identificar	como	um	objecto,	ideia	
ou	significado	são	construídos	a	partir	do	discurso	(Jansen,	2008).	Por	outras	palavras,	os	arqueólogos	reconhecem	actualmente	que	
não existe uma forma única de olhar para o passado e a forma como olhamos para ele depende de vários factores, conhecimentos pré-
existentes, informação disponível, bem como preconceitos e construções ideológicas. O passado, na realidade, nunca está completo 
e é constantemente construído (Stone & Planel, 1999). 
Para os educadores, a ideia de uma interpretação flexível e fluida do passado, assim como a ideia de passados múltiplos oferecem 
grandes possibilidades para um ensino inclusivo e para permitir aos estudantes reconhecer diferentes vozes, histórias e perspectivas 
diversas. Está também intimamente relacionada com a educação que é reflexiva e incentiva tanto os educadores como os estudantes 
a reconhecerem os seus próprios preconceitos e posições no processo de produção de conhecimento. Como Arias-Ferrer & Egea-
Vivancos (2017) sugerem, quando os estudantes adoptam metodologias arqueológicas na sua aprendizagem, podem indagar, 
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construir hipóteses e participar na construção da história de uma forma activa e reflexiva. Mais ainda, as abordagens práticas e 
exploratórias da arqueologia para desenterrar o passado e a sua ênfase na aprendizagem baseada em objectos estão em alinhamento 
com os princípios básicos da educação e dos cuidados na primeira infância e são ferramentas essenciais para criar um espaço crítico 
de reflexão e reconectar a subjectividade e a experiência com o conhecimento. Hamilakis (2004) argumenta igualmente que tais 
processos “permitem aos estudantes não só compreender os processos materiais e sociais que geram e reproduzem a sua própria 
subjectividade, mas também questionar e mesmo transformar estes processos e condições” (2004, p.287). 
Este módulo baseia-se nos princípios fundamentais da arqueologia contemporânea acima referidos, com particular ênfase na 
diversidade, multiplicidade e reflexividade.
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UNIDADE 2.1
TORNAR-SE UM ARQUEÓLOGO

Objectivos Com a conclusão desta unidade, espera-se que os educadores de infância o façam:
  Investiga objectos como fontes primárias de informação, como arqueólogos;
  Discutir os processos arqueológicos de escavação, arquivamento e interpretação;
  Reflectir criticamente sobre o processo de produção de conhecimento arqueológico através de objectos.

Materiais Câmaras	fotográficas	Polaroid	ou	telefones	inteligentes,	papel	de	grelha,	kits	de	ferramentas	de	areia,	lupas,	
cola, marcadores, lápis de diferentes cores, notas post-it, rolo de papel para mapa visual (avaliação)

Hora  120 minutos

Apoio/Actividade Por favor, ver Actividade 2.1.1

A primeira Unidade do módulo irá envolver educadores de infância com um workshop de introdução ao que é a arqueologia e aos processos 
de produção de conhecimento arqueológico, a começar pela escavação. A principal questão desta unidade é como aprendemos sobre 
a forma como as pessoas viveram no passado através dos objectos que deixaram para trás como edifícios, artefactos, ferramentas, ou 
sepulturas. Através desta unidade, os formandos adoptarão o papel do arqueólogo numa actividade ao ar livre que visa desencadear 
uma discussão sobre como ganhamos conhecimento sobre o passado através de objectos, bem como sobre as ideias pré-existentes (e 
possíveis	conceitos	errados)	dos	formandos	relevantes	para	a	arqueologia,	o	seu	significado,	e	a	possibilidade	de	incorporar	a	arqueologia	
em ambientes da primeira infância.

A Unidade inclui: 
• Uma actividade ao ar livre, onde os formandos são convidados a explorar uma pequena área para “desenterrar” objectos/artefactos/

coisas	a	fim	de	obter	informações	sobre	o	ambiente	vivido,	as	nossas	áreas	circundantes,	o	nosso	passado	(recente	ou	mais	removido).	
Os estagiários são também convidados a criar um mapa do seu local de escavação, marcando o local onde encontraram os seus 
“artefactos” (Ficha de Actividade 1: “Mapeamento: Local de Escavação”).

• Na aula Ficha de Actividade 2: “Ficha de Arte(factos)”. Os formandos são convidados a trabalhar independentemente para gravar e 
observar	o	seu	objecto,	bem	como	a	utilizar	as	suas	câmaras	polaroid	ou	telefones	inteligentes	para	tirar	fotografias	dos	objectos	que	
encontraram	para	fins	de	gravação	e	arquivo.	

• Na aula Ficha de Actividade 3: “Achados Arqueológicos”. Os formandos trabalham juntos em grupos de 5-6 para registar os seus achados, 
compará-los e organizá-los com base em diferentes elementos que devem decidir colectivamente. 

• Discussão/avaliação: Os formandos partilham as suas experiências e reflectem sobre os processos arqueológicos de escavação, 
desenterramento, gravação, arquivo e interpretação.
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ACTIVIDADE 2.1.1
MAPEAMENTO: LOCAL DA ESCAVAÇÃO

Objectivos Espera-se que os educadores de infância o façam:
  Investiga objectos como fontes primárias de informação, como arqueólogos;
  Discutir os processos arqueológicos de escavação, arquivamento e interpretação;
  Reflectir criticamente sobre o processo de produção de conhecimento arqueológico através de objectos.

Tipo de actividade Actividade ao ar livre/exploratória

Tamanho do grupo Os formandos trabalham independentemente para esta actividade

Materiais Papel	gráfico,	lápis,	kits	de	ferramentas	de	areia,	lupas

Instruções Os formandos são convidados a explorar e encontrar objectos que possam não ter necessariamente qualquer 
significado	científico	ou	arqueológico	de	 forma	convencional,	mas	que,	no	entanto,	possam	ser	utilizados	
como ponto de partida para uma discussão sobre processos arqueológicos de escavação, desenterramento, 
observação, registo e interpretação. 

  Durante esta actividade, os estagiários são também convidados a criar um mapa do seu local de escavação, 
marcando	num	papel	gráfico	o	local	onde	encontraram	os	seus	“artefactos”.	Devem	certificar-se	de	marcar	
para baixo elementos/símbolos/notas que indiquem claramente o local exacto das suas escavações.

Resumo e avaliação
a actividade Os formandos apresentam as suas descobertas e artefactos e discutem:

• Processos de desenterramento
• Processos de selecção
• Mapeamento

Variações A mesma actividade ou ajustada pode ter lugar com objectos na sala de aula, com lixo (o que as pessoas 
deixam para trás como vestígios), ou com objectos que os formandos podem rastrear nos seus próprios 
ambientes.

O processo de “escavação” também pode ter lugar com bolachas de chocolate, onde estagiários e essencialmente crianças podem escavar 
as lascas de chocolate da bolacha. O mesmo processo de discutir o que acontece durante a escavação (quão delicado é preciso ser para 
que as lascas/”artefactos” não se partem no processo de remoção da bolacha, como seleccionaram uma lasca sobre outra, etc.).
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ACTIVIDADE 2.1.2
FICHA ARTE(FACTOS)

Objectivos Espera-se que os educadores de infância o façam:
• Investiga objectos como fontes primárias de informação, como arqueólogos;
• Discutir os processos arqueológicos de escavação, arquivamento e interpretação;
• Reflectir criticamente sobre o processo de produção de conhecimento arqueológico através de objectos.

Tipo de actividade Exploração/desenho/arquivamento

Tamanho do grupo Os formandos trabalham independentemente para esta actividade

Materiais Lápis,	lupas,	câmaras	fotográficas	polaroidais	ou	telefones	inteligentes,	papel

Instruções Os formandos são convidados a registar e observar o seu objecto com a maior precisão possível. Desenham 
o seu objecto usando uma lupa para obterem detalhes. 

  Nesta actividade, os estagiários também utilizam as suas câmaras polaroid ou telefones inteligentes para tirar 
fotografias	dos	objectos	que	encontraram	para	fins	de	gravação	e	arquivo.	

  Fazem algumas primeiras interpretações sobre o seu artefacto (isto é, localização da descoberta, material e 
cor do objecto, suspeita de idade do artefacto, condição, como foi utilizado, etc.). 

Resumo e avaliação
a actividade Os formandos apresentam os seus artefactos e discutem:

• Processos de gravação 
• Processos de interpretação 

Variações Uma actividade semelhante pode ter lugar num museu onde formandos/crianças seleccionam artefactos sobre 
os quais podem nada saber. Outras questões sobre processos de interpretação e produção de conhecimento, 
especialmente em relação ao quadro institucional formal, podem ser levantadas e discutidas criticamente. 



 23 IO2 EDUCLAB - Manual de Formação

ACTIVIDADE 2.1.3
DESCOBERTAS ARQUEOLÓGICAS

Objectivos Espera-se que os educadores de infância o façam:
• Investiga objectos como fontes primárias de informação, como arqueólogos;
• Discutir os processos arqueológicos de escavação, arquivamento e interpretação;
• Reflectir criticamente sobre o processo de produção de conhecimento arqueológico através de objectos. 

Tipo de actividade Reflexivo

Tamanho do grupo Grupos de 5-6

Materiais Lápis, papel

Instruções Os formandos trabalham juntos em grupos de 5-6 para partilhar as suas conclusões. O objectivo desta 
actividade é comparar e organizar a sua informação com base em diferentes elementos que eles devem 
decidir colectivamente. 

  Depois é-lhes pedido que tirem algumas conclusões sobre os objectos que encontraram e como essas 
conclusões podem fornecer informações úteis sobre a área circundante que exploraram e a sua população.

Resumo e avaliação
a actividade  Os formandos apresentam os seus artefactos e discutem:

• Processos de interpretação sobre o passado
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AVALIAÇÃO E AUTO-REFLEXÃO 

Ferramenta de Avaliação/Método 
Mapa visual

Organizar descobertas/conclusões sobre o processo arqueológico de desenterramento, escavação, arquivo e interpretação num mapa 
visual. 
Os	formandos	partilham	as	suas	experiências,	os	seus	desafios	na	escavação	e	selecção	de	objectos,	a	forma	como	decidiram	organizar	
as suas descobertas, os seus juízos de valor relativamente aos objectos que vale a pena seleccionar, e como os objectos podem ser 
potencialmente	interpretados	a	fim	de	fornecer	informações	importantes	sobre	o	local	onde	foram	desenterrados.	Espera-se	que	surjam	
questões relevantes tais como “o que mais é necessário” nos processos de produção de conhecimento. Reflexões sobre os processos 
arqueológicos de escavação, desenterramento, gravação, arquivo e interpretação são discutidas e tudo é organizado sob a forma de um 
mapa visual.

Passo 1
Os formandos apresentam as suas descobertas e artefactos e discutem:
• Processos de desenterramento (As perguntas abordam alguns dos seguintes aspectos: como escavaram, a que tentaram prestar 

atenção, quão fácil ou difícil foi desenterrar algo do solo, como isto é semelhante ou diferente do trabalho dos arqueólogos).
• Processos de selecção (As perguntas abordam o seguinte: como decidiram o que era importante escavar e relacionam isto com o 

processo	arqueológico	de	decidir	o	que	é	importante	como	artefacto	-	o	que	tem	significado	histórico	e	o	que	não	tem).
• Mapeamento (As perguntas abordam o seguinte: como recriaram o local da escavação, símbolos utilizados, como os arqueólogos 

marcam/registam a escavação/arqueologia dos locais

Passo 2
Os formandos apresentam os seus artefactos e discutem:
• formandos de registo:	como	estas	informações/definições	registadas	(desenhos,	notas,	fotografias)	são	utilizadas	pelos	arqueólogos;	

a	importância	do	arquivamento,	bem	como	a	política	dos	sistemas	de	classificação.	
• Processos de interpretação: como chegaram às suas interpretações/conclusões; que tipo de informação utilizaram das suas gravações 

detalhadas acima, e que mais utilizaram para completar as suas interpretações (preconceitos e suposições pessoais, conhecimentos 
anteriores, informação que possam ter encontrado em linha, o que outros lhes possam ter dito, etc.). Como pode isto ser utilizado para 
melhor compreender a natureza subjectiva do conhecimento histórico/arqueológico e da interpretação.

Passo 3
Os estagiários apresentam os seus artefactos e discutem:
• Processos de interpretação sobre o passado: Como pode um conjunto de objetos fornecer informações sobre as comunidades que 

as utilizaram no passado e não tanto quanto à sua funcionalidade? Como organizam os arqueólogos os seus dados e chegam a 
conclusões sobre o passado das comunidades través dos objetos que usaram? Como podemos interpretar o uso de objetos sem 
anacronismos? Qual a importância da reflexividade? Que mais é necessário?  
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UNIDADE 2.2
UM PASSEIO NO PASSADO: O QUE É QUE FALTA?

Objectivos Com a conclusão desta unidade, espera-se que os educadores de infância o façam:
• Investigar fontes secundárias de informação para informar interpretações sobre artefactos e as histórias 

que estes artefactos nos contam;
• Utilizar a informação histórica para narrar um aspecto do passado;
• Discutir a importância de interpretar o passado;
• Referir-se a diferentes formas de utilização de sítios arqueológicos e/ou museus na sua primeira infância.

Materiais Adereços relevantes para o sítio/museu arqueológico (ou seja, réplicas de objectos, roupas, coroas, ferramentas, 
etc.),	máquinas	fotográficas	para	fotografia	e	gravação	de	vídeo,	marcadores	e	blocos	de	notas,	projector

Hora  120 minutos

Apoio/Actividade Por favor, ver Actividade 2.2.1

Na segunda parte do módulo, os educadores são convidados a reflectir criticamente sobre as suas descobertas da unidade anterior e a 
discutir a forma como o conhecimento arqueológico é produzido com base no que resta do passado. É-lhes pedido que discutam o que 
pensam que aconteceria se os objectos que escavaram durante a sua primeira unidade fossem enterrados e deixados durante algumas 
centenas de anos. Quantos destes objectos sobreviveriam e como as suas conclusões mudariam com base no que restava? Esta segunda 
unidade visa reconhecer a importância da informação contextual/histórica na formação de uma interpretação, as lacunas nos processos 
de	criação	de	significados	e	de	auto-reflexividade.	Nesta	unidade,	os	educadores	de	 infância	serão	solicitados	a	encontrar	 informação	
adicional sobre a área que já exploraram durante a sua reunião anterior; isto pode envolver falar com pessoas da área, realizar pesquisas 
online, encontrar registos históricos numa biblioteca próxima, e visitar um museu ou sítio arqueológico local.

A Unidade inclui:
• Visita no local a um local relevante (história local ou museu arqueológico ou sítio arqueológico), dependendo do local onde o módulo 

tem lugar. Os formandos serão convidados a traçar paralelos entre o passado e o presente através de objectos (o que encontraram 
e analisaram na primeira unidade e o que está disponível no museu ou sítio arqueológico). Durante a visita, os educadores serão 
solicitados	a	tirar	fotografias	de	objectos,	edifícios	ou	partes	de	edifícios,	textos,	etc.,	que	de	alguma	forma	estejam	relacionados	com	
o seu primeiro estudo de objectos mundanos contemporâneos (primeira unidade) e questionar criticamente o que e como é preservado 
como conhecimento histórico/arqueológico.

• Os educadores são convidados a trabalhar em pares para completar a Ficha de Actividade 1: “Entrevista a um artefacto” à sua 
escolha a partir da visita ao local. O objectivo desta actividade é registar informações já disponíveis, adoptando as competências que 
utilizaram	e	adquiriram	durante	a	Unidade	1	(descobrir,	observar,	gravar	e	interpretar).	Mas	também,	identificar	informações	que	ainda	
são	necessárias	a	partir	de	fontes	secundárias,	a	fim	de	esboçar	um	perfil/interpretação	completa	de	um	objecto	e/ou	local	relacionado	
com	um	momento	histórico	específico	(contexto	mais	amplo).	

• Desempenho: Imaginar viver no passado. Os formandos trabalham em grupos de 4 e têm tempo para recolher mais informações 
sobre	o	sítio	que	exploraram	e	os	seus	objectos	(com	base	no	que	identificaram	como	faltando	na	actividade	anterior),	a	fim	de	decretar	
um dia do passado (dramatização), relevante para o(s) objecto(s) que estudaram/registraram. O principal objectivo desta actividade é 
utilizar a informação que recolheram tanto de fontes primárias (objectos, edifícios, etc.) como secundárias (informação disponível no 
site, online, de guias turísticos, em livros, etc.) para aprenderem sobre o passado, bem como sobre o processo de aprendizagem sobre 
o	passado.	Utilizam	câmaras	fotográficas	para	gravar	em	vídeo	as	suas	actuações,	que	depois	apresentarão	ao	resto	do	grupo	para	a	
reflexão	e	discussão	final.	

• Reflexão:	Os	educadores	reflectem	sobre	as	suas	próprias	experiências	de	encenação	do	passado,	os	seus	desafios	na	recolha	de	
informação histórica, as lacunas na informação histórica, o processo de interpretação e a forma como os seus conhecimentos sobre 
artefactos e sítio foram utilizados durante o seu desempenho. É necessário voltar à questão principal da unidade sobre “O que falta” e 
como	preencher	estas	lacunas,	a	fim	de	dar	sentido	ao	nosso	passado.
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ACTIVIDADE 2.2.1
ENTREVISTAR UM ARTEFACTO

Objectivos Espera-se que os educadores de infância o façam:
• Investigar fontes secundárias de informação para informar interpretações sobre artefactos e as histórias 

que estes artefactos nos contam;
• Utilizar a informação histórica para narrar um aspecto do passado;
• Discutir a importância de interpretar o passado;
• Referir-se a diferentes formas de utilização de sítios arqueológicos e/ou museus na sua sala de aula.

Tipo de actividade Investigação / explicação

Tamanho do grupo Pares

Materiais Lápis,	papel,	internet,	máquinas	fotográficas

Instruções Os educadores escolhem um artefacto da visita ao local (museu, sítio arqueológico). São solicitados a tirar 
fotografias	de	objectos,	edifícios	ou	partes	de	edifícios,	textos,	etc.,	que	de	alguma	forma	estejam	relacionados	
com o seu primeiro estudo de objectos mundanos contemporâneos (primeira unidade). Trabalham em pares. 

  Adoptam o papel do entrevistador/investigador com o objectivo de encontrar o máximo de informação 
possível	sobre	o	seu	“artefacto”	seleccionado.	Fazem	perguntas	(fingem	que	o	objecto	pode	responder),	falam	
com o pessoal do museu e guias turísticos, recolhem informações textuais disponíveis no local, utilizam a 
Internet, etc. 

 	 Também	lhes	é	pedido	que	identifiquem	a	informação	que	ainda	é	necessária	a	partir	de	fontes	secundárias	a	
fim	de	esboçar	um	perfil/interpretação	completa	do	seu	objecto	e/ou	local	seleccionado	relativamente	a	um	
momento	histórico	específico	(contexto	mais	amplo).

Resumo e avaliação
a actividade Os educadores apresentam as suas conclusões e discutem as mesmas:

• Importância da informação contextual
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AVALIAÇÃO E AUTO-REFLEXÃO

Ferramenta de Avaliação/Método 
Gravações de performance/vídeo

Os formandos utilizam gravações de desempenho e de vídeo, que depois discutem de forma crítica. O objectivo é reflectir sobre as suas 
próprias experiências, promulgando o passado, e compreender melhor os processos de construção do conhecimento histórico.

Passo 1
Desempenho: Imaginar viver no passado:
Os formandos trabalham em grupos de 4 e têm tempo para recolher mais informações sobre o sítio que exploraram e os seus objectos 
(com	base	no	que	identificaram	como	faltando	em	actividades	anteriores),	a	fim	de	decretar	um	dia	do	passado	(dramatização),	relevante	
para o(s) objecto(s) que estudaram/registraram. O principal objectivo desta actividade é utilizar a informação que recolheram tanto de 
fontes primárias (objectos, edifícios, etc.) como secundárias (informação disponível no site, online, de guias turísticos, em livros, etc.) para 
aprenderem	sobre	o	passado,	bem	como	sobre	o	processo	de	aprendizagem	sobre	o	passado.	Utilizam	câmaras	fotográficas	para	gravar	
em	vídeo	as	suas	actuações,	que	depois	apresentarão	ao	resto	do	grupo	para	a	reflexão	e	discussão	final.	

Passo 2
Reflexão/avaliação
Os formandos reflectem sobre as suas próprias experiências promulgando o passado e discutem o
• Importância da informação contextual:	 os	seus	desafios	na	 recolha	de	 informação	histórica,	as	 lacunas	na	 informação	histórica,	o	

processo de interpretação e a forma como os seus conhecimentos sobre artefactos e sítio foram utilizados durante o seu desempenho. 
É	necessário	voltar	à	questão	principal	da	unidade	sobre	“O	que	falta”	e	como	preencher	estas	lacunas,	a	fim	de	dar	sentido	ao	nosso	
passado.

Durante	a	apresentação	final	e	reflexão,	os	estagiários	devem	abordar	o	seguinte:
• O que aprenderam
• Como tomaram conhecimento (fontes de informação do ensino secundário primário)
• Processos de selecção para a criação das suas actuações
• Desafios	enfrentados	durante	a	promulgação	do	passado	(anacronismos,	lacunas	na	informação,	etc.)
• O que é que eles ainda precisam de aprender (o que falta!)
• De que forma este processo foi importante e porquê
• Como é este processo relevante para o seu próprio ensino

É necessário que os formandos discutam formas pelas quais as suas próprias práticas/processos durante as sessões de formação 
possam	ser	modificadas	e	aplicadas	às	suas	próprias	salas	de	aula	da	primeira	infância	com	crianças	de	3-5	anos	de	idade.	Embora	as	
crianças pequenas possam não ser capazes de discutir os complexos processos de selecção e interpretação em arqueologia, ainda podem 
compreender como algo não é do seu próprio período de tempo (algo realmente antigo, usado por pessoas no passado, etc.), bem como a 
noção de narrativa e narração (integrante dos processos reais de elaboração e interpretação de história no arqueológico).
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UNIDADE 2.3
DE VOLTA AO FUTURO: PESSOAS INVISÍVEIS

Objectivos Com a conclusão desta unidade, espera-se que os educadores de infância o façam:
• Referir-se a possíveis grupos que permaneceram silenciados no discurso arqueológico dominante;
• Conceber um espaço/museu virtual para a colecção de diversas vozes num determinado tempo/local;
• Reflectir criticamente sobre os preconceitos pessoais e institucionais nos processos de produção de 

conhecimento arqueológico;
• Reconhecer a importância da partilha de histórias entre diversos grupos de crianças.

Materiais Computadores, marcadores e blocos de notas 

Hora  120 minutos

Apoio/Actividade Ficha de Actividade 1, Ficha de Avaliação

Nesta	unidade	final,	 os	 formandos	serão	convidados	a	 reflectir	 sobre	o	que	aprenderam	através	do	seu	próprio	envolvimento	com	os	
processos	arqueológicos,	com	os	objectos	e	o	local	específico,	bem	como	sobre	a	informação	que	recolheram	e	produziram	durante	as	duas	
unidades anteriores. O foco desta última unidade é a comunidade, porque a arqueologia é uma disciplina que visa desenterrar informação 
não	simplesmente	sobre	objectos	do	passado,	mas	sobre	as	pessoas	que	os	utilizaram.	Um	aspecto	significativo	da	arqueologia,	história	e	
museologia contemporânea é também o reconhecimento das histórias que permanecem à margem e que foram silenciadas. Isto permitirá 
aos	formandos	reconhecer	os	seus	preconceitos	e	o	significado	dos	preconceitos	na	manutenção	de	registos	históricos	e	arqueológicos.	
Através de uma actividade durante a qual lhes é pedido que pensem sobre o que as pessoas no futuro não saberão sobre nós, devido aos 
seus preconceitos, espera-se que compreendam melhor os processos de fazer história, reconheçam vozes silenciadas e a importância de 
partilhar histórias com os seus estudantes no presente.

Esta unidade inclui:
• Uma discussão em grupo após a apresentação anterior dos vídeos/performances dos formandos relativamente às histórias 

apresentadas	 e	 às	 histórias	 que	 talvez	 tenham	ficado	por	 registar.	Que	 vozes	permanecem	em	silêncio?	Mulheres,	 trabalhadores,	
crianças, diversos grupos minoritários, etc. Os formandos fazem uma tempestade de ideias sobre possíveis grupos cujas histórias não 
tenham sido gravadas em registos históricos/arqueológicos gerais, reflectem sobre as razões, e discutem possíveis formas de recolha 
de tais informações. Como poderíamos recuperar tais histórias? Como poderíamos evitar que isto acontecesse no futuro?

• Na actividade seguinte, os formandos são chamados a pensar nas formas como tais vozes poderiam ser preservadas no presente para 
o futuro arqueólogo. Quais os aspectos da cultura que devemos preservar e como? (ligação a histórias e narrativas orais, artefactos 
contemporâneos, histórias que devem ser ouvidas). Trabalham em grupos para preparar uma lista e criar um plano de preservação 
da	 nossa	 condição	 actual	 para	 o	 futuro.	 Este	 processo	 permite	 aos	 estagiários	 identificar	 aspectos	 da	 realidade	 vivida	 que	 são	
importantes, mas que são tidos como garantidos no presente, mas que podem, no entanto, perder-se no futuro. É também uma forma 
de garantir que diversas vozes sejam ouvidas, reconhecidas e gravadas (Ficha de Actividades 1: O Presente como Passado). 

• Crowdsourcing e Digital Sharing:	Os	formandos	trabalham	primeiro	em	conjunto	para	identificar	diferentes	aspectos	da	vida	social	
que são importantes para salvaguardar para o futuro e que se podem perder (narrativas pessoais, questões sociais como as alterações 
climáticas ou a imigração, práticas artesanais das minorias, etc.). Em seguida, dividem-se em grupos de 5-6 para criar conteúdos 
de	blogues	(ou	outros	meios	digitais/sociais)	sobre	estes	aspectos	identificados	das	suas	realidades	contemporâneas.	Cada	grupo	
envolve-se com um aspecto diferente. Discutem o que precisa de ser incluído e o que pode estar em falta e pensam em formas de 
envolver a comunidade em geral através de crowdsourcing para recolher mais informação, abrindo-a a diversas vozes, e permitindo 
a inclusão de aspectos que possam ter ignorado ou negligenciado em primeiro lugar. A ideia de uma plataforma contínua e aberta 
reforça a noção de histórias fluidas e em constante mudança. Se houver conhecimentos limitados ou capacidade técnica para criar 
um blog ou outra plataforma digital (ou seja, página Facebook), esta actividade pode concluir-se com a simples escrita/preparação do 
conteúdo. O material pode então ser utilizado pelos parceiros Educlab e CY para criar a plataforma que pode continuar aberta após a 
conclusão do módulo/projecto. 
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ACTIVIDADE 2.3.1
O PRESENTE COMO PASSADO

Objectivos Espera-se que os educadores de infância o façam:
• Referir-se a possíveis grupos que permaneceram silenciados no discurso arqueológico dominante;
• Conceber um espaço/museu virtual para a colecção de diversas vozes num determinado tempo/local;
• Reflectir criticamente sobre os preconceitos pessoais e institucionais nos processos de produção de 

conhecimento arqueológico;
• Reconhecer a importância da partilha de histórias entre diversos grupos de estudantes.

Tipo de actividade Aprendizagem reflexiva/digitalmente reforçada

Tamanho do grupo Grupos de 5-6

Materiais Computadores, marcadores e blocos de notas

Instruções Os formandos são chamados a pensar nas formas como diferentes vozes do presente poderiam ser 
preservadas para o futuro arqueólogo. Quais os aspectos da cultura que devemos preservar e como? (ligação 
a histórias e narrativas orais, artefactos contemporâneos, histórias que devem ser ouvidas, questões sociais, 
práticas artesanais, tradições indígenas, etc.). 

  Os formandos preparam uma lista e criam um plano para a preservação da nossa condição actual para o 
futuro.	Este	processo	permite	aos	estagiários	identificar	aspectos	da	sua	realidade	vivida	que	são	importantes,	
mas que são tidos como garantidos no presente, e que podem perder-se no futuro. É também uma forma de 
reconhecer a forma como algumas histórias podem permanecer em silêncio e de assegurar que diversas 
vozes são ouvidas, reconhecidas e gravadas.

  Os formandos dividem-se em grupos de 5-6 para criar conteúdos de partilha digital sobre estes aspectos 
identificados	 das	 suas	 realidades	 contemporâneas.	 Cada	 grupo	 envolve-se	 com	 um	 aspecto	 diferente.	
Discutem o que precisa de ser incluído e o que pode estar em falta e pensam em formas de envolver a 
comunidade em geral através de crowdsourcing para recolher mais informação, abrindo-a a diversas vozes, 
e permitindo a inclusão de aspectos que possam ter ignorado ou negligenciado em primeiro lugar. A ideia de 
uma plataforma contínua e aberta reforça a noção de histórias fluidas e em constante mudança.

Resumo e avaliação
a actividade Os formandos apresentam as suas descobertas e discutem a importância dos arqueólogos/historiantes, 

museus e sítios arqueológicos como instituições que não são neutras nem apolíticas na formação e 
informação dos nossos entendimentos sobre o passado no presente. É importante que os estagiários 
reconheçam os preconceitos destas instituições na formação de histórias, bem como na aceitação dos seus 
próprios preconceitos.
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AVALIAÇÃO E AUTO-REFLEXÃO

Ferramenta/Método de Avaliação
Fórum de partilha digital de conteúdos/discussão

Fórum de discussão/avaliação: Os formandos discutem a importância dos arqueólogos/historiantes, museus e sítios arqueológicos como 
instituições que não são neutras nem apolíticas na formação e informação dos nossos entendimentos sobre o passado. É importante 
que os estagiários reconheçam os preconceitos destas instituições na formação de histórias, bem como na aceitação dos seus próprios 
preconceitos.

Passo 1
Vozes Silenciosas
Os educadores são chamados a discutir e a reflectir criticamente sobre questões como, por exemplo:
• Que aspectos da nossa condição actual precisamos de salvaguardar?
• Que aspectos do nosso presente podem permanecer em silêncio no futuro/escape do futuro arqueólogo?
• Como podemos decidir o que é importante a salvaguardar para o futuro?
• Quem	decide	o	que	é	historicamente	significativo?

Passo  2
Crowdsourcing e partilha digital
Depois de os educadores trabalharem para reunir o seu material para um potencial blog ou outra página online (Facebook), são chamados a 
reflectir sobre os seus processos de selecção, interpretação, e planeamento para a construção efectiva do blog. Questões críticas tais como: 
como envolver a comunidade, como representar os sub-representados, como seleccionar e como interpretar são novamente discutidas 
e reflectidas. Espera-se o reconhecimento de preconceitos pessoais, estereótipos e conceitos errados, bem como a ideia de histórias 
contínuas, fluidas e em constante mudança. Esta parte é particularmente importante para os educadores na melhor compreensão da 
diversidade nas suas salas de aula, bem como na representação de diversas comunidades em museus e sítios patrimoniais.
À semelhança da unidade anterior, é essencial que os formandos discutam durante o processo de avaliação as formas como isto se aplica 
à	sua	própria	prática	e	reflictam	sobre	possíveis	formas	de	modificar	estes	módulos	para	uma	sala	de	aula	de	infância	e	cuidados.
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CONCLUSÃO

Este módulo visa sensibilizar os educadores para a importância de integrar a arqueologia e o património cultural na primeira infância e fornecer 
aos estagiários os conhecimentos e instrumentos necessários para a implementação do património cultural e dos sítios arqueológicos na 
sua	prática.	Através	de	actividades	práticas	e	mentais	específicas,	o	módulo	 leva	os	estagiários	através	dos	complexos	processos	de	
exploração, descoberta, arquivo, e interpretação que são parte integrante dos processos arqueológicos. Através destas actividades que 
são principalmente exploratórias, experimentais, baseadas em objectos e baseadas nas próprias experiências dos estagiários (escavar 
observação,	desenho,	fotografia,	performance,	etc.)	espera-se	que	os	estagiários	sejam	capazes	não	só	de	compreender	melhor	o	campo	
da	arqueologia	e	os	processos	de	fazer	história,	mas	também	de	encontrar	formas	de	modificar	estas	mesmas	actividades	para	as	suas	
próprias	salas	de	aula	da	primeira	infância.	Afinal,	as	actividades	sugeridas	neste	módulo	baseiam-se	todas	nos	próprios	princípios	que	são	
essenciais para estabelecer um ambiente bem sucedido para a primeira infância e cuidados que fomentem a criatividade e reconheçam a 
diversidade.

VOCUBULÁRIO 
(de Archaeology: History Found in Pieces: http://www.independenceparkinstitute.com/ArcheologyLessonPlans1-16-07.pdf)

1. Antropologia: O estudo da origem, do comportamento e do desenvolvimento físico, social e cultural dos seres humanos. A antropologia 
estuda a humanidade desde os tempos mais remotos até ao presente. A antropologia é dividida em quatro subcategorias: arqueologia, 
antropologia cultural, linguística, e antropologia física. 

2. Contexto” arqueológico:	Os	arqueólogos	utilizam	o	termo	“contexto”	para	descrever	as	unidades	estratigráficas	observáveis,	que	
incluem	camadas	 ou	 depósitos	 específicos	 de	 solo,	 ou	 características	 tais	 como	pós-moldes.	 Os	 arqueólogos	 cavam	de	 acordo	
com os diferentes contextos que encontram no local, começando com a escavação do contexto mais recentemente depositado e 
recuando no tempo ou mais profundamente no solo. Os artefactos são ensacados, analisados e eventualmente armazenados de 
acordo com o contexto. Os artefactos dentro de cada contexto podem ser utilizados para datar o contexto e ajudar a determinar a 
data ou linha do tempo da história de todo o sítio. 

3. Arqueólogo:	Alguém	que	usa	métodos	científicos	para	estudar	os	restos	materiais	da	vida	e	actividades	humanas	passadas.	Como	
estudiosos	e	cientistas,	os	arqueólogos	não	recolhem	artefactos	para	fins	lucrativos	ou	de	uso	pessoal.	

4. Arqueologia:	O	estudo	científico	de	como	as	pessoas	viveram	no	passado	através	da	análise	de	material	permanece	descoberto	
durante	as	escavações	ou	escavações	científicas.	

5. Artefacto: Qualquer coisa feita e/ou utilizada por seres humanos, incluindo ferramentas, recipientes e restos de comida. Os edifícios 
são também artefactos, mas os arqueólogos normalmente aplicam o termo “artefacto” apenas a artigos portáteis. 

6. Escavação: Uma escavação arqueológica. 
7. Característica: Um artefacto não portátil que não pode ser movido sem o destruir. Exemplos de características incluem poços, 

fossos privados, paredes, e postes de vedação. 
8. Arqueologia Histórica: O estudo de sítios arqueológicos do período moderno em conjunto com registos históricos e outros tipos de 

informação. 
9. Cultura Material: Um termo dado a objectos que as pessoas utilizam diariamente e que revelam factos sobre as suas vidas. 
10. Pós-molde: Um tipo de elemento; uma mancha circular deixada no chão depois de um poste de madeira se ter decomposto. 

Normalmente indica a existência anterior de uma casa ou cerca.
11. Fonte primária: Feito por pessoas que realmente viram e escreveram sobre um lugar ou actividade histórica na altura em que essa 

actividade aconteceu. 
12. Proveniência:	Um	local	específico	onde	um	artefacto	ou	característica	é	encontrado	no	solo.	
13. Fonte Secundária: Feito por pessoas que aprenderam sobre o local dos eventos com outra pessoa ou olhando para fontes primárias. 
14. Estratigrafia: Utilizada como técnica de datação relativa para avaliar a sequência da posição do artefacto.
15. Arqueologia Urbana: A Arqueologia Urbana ocorre normalmente quando os terrenos estão a ser desbravados para novos edifícios ou 

quando	edifícios	mais	antigos	estão	a	ser	demolidos.	Os	arqueólogos	são	chamados	a	escavar	os	locais	a	fim	de	recolher	e	preservar	
os artefactos. Este tipo de arqueologia é muitas vezes considerado uma escavação de salvamento devido à pressão de tempo dos 
construtores e das equipas de construção.



 32 IO2 EDUCLAB - Manual de Formação

LEITURA ADICIONAL (RECURSOS)

Bibliografia
1. Agbe	 Davies,	 Anna	 S.  (2010)  Concepts	 of	 community	 in	 the	 pursuit	 of	 an	 inclusive	 archaeology,	 International Journal of Heritage 

Studies, 16:6, 373-389.
2. Apaydin, Veysel (2016) Effective	or	not?	Success	or	failure?	Assessing	heritage	and	archaeological	education	programmes – the case of 

Çatalhöyük, International Journal of Heritage Studies, 22:10, 828-843.
3. Chan,	Alexandra	A. (2011) Translating	archaeology	for	the	public:	empowering	and	engaging	museum	goers	with	the	past, International 

Journal of Heritage Studies, 17:2, 169-189.
4. Clark,	 Bonnie	 J.	 &	 Anne	 Amati  (2019)  Powerful	 objects,	 difficult	 dialogues:	 mobilizing	 archaeological	 exhibits	 for	 civic	

engagement, International Journal of Heritage Studies, 25:7, 708-721.
5. Díaz-Andreu, Margarita (2017) Heritage Values and the Public, Journal of Community Archaeology & Heritage, 4:1, 2-6.
6. Hamilakis, Yiannis (2004) Archaeology and the politics of pedagogy, World Archaeology, 36:2, 287-309.
7. Jansen,I. (2008), “Discourse analysis and Foucault’s ‘Archaeology of Conhecimento’,” International Journal of Caring Sciences 1:3, 107-

111.
8. Laura Arias-Ferrer & Alejandro Egea-Vivancos (2017), “Thinking Like an Archaeologist: Raising Awareness of Cultural Heritage Through 

the Use of Archaeology and Artefacts in Education”, Public Archaeology, 16:2, 90-109.
9. Smardz, Karolyhn and Shelley J. Smith (eds.) (2000). The Archaeology Education Handbook: Sharing the Past with Kids. Walnut Creek, 

CA: AltaMira Press.
10. Stone, Peter & Philippe G. Planel (eds.) (1999) The Constructed Past: Experimental archaeology, education and the public. London and 

New York: Routledge. 
11. Stylianou, E. & A. Eleftheriadou (Forthcoming, 2020). “The Dig, the Fragment, and the Archive: The Archaeological Imaginary in Greek-

Cypriot Contemporary Art”, in E. Stylianou, E. Tselika & G. Koureas (eds) Contemporary Art from Cyprus: Politics, Identities, and Cultures 
Across Borders. London, UK: Bloomsbury. 

Sítios Web
1. Museu Americano de História Natural, ArchaeOlogy: Pistas para o passado, https://www.amnh.org/explore/ology/archaeology
2. Arqueologia: História Encontrada em Peças, http://www.independenceparkinstitute.com/ArcheologyLessonPlans1-16-07.pdf
3. Museu Nacional de História Natural, Recursos Didácticos: https://naturalhistory.si.edu/education/teaching-resources
4. Museu de Londres: O que é Arqueologia? https://www.youtube.com/watch?v=FQtlqyv-llA
5. Show.Me, http://www.show.me.uk/
6. Smithsonian Learning Lab, https://learninglab.si.edu/
7. Society for American Archaeology / K-12 Activities & Resources, https://www.saa.org/education-outreach/teaching-archaeology/k-

12-activities-resources
8. Contar a história de um objecto, https://documents.saa.org/container/docs/default-source/doc-teachingarchaeology/object_story.

pdf?sfvrsn=b7e03409_6
9. O Canal de Arqueologia: Planos de Lições, https://www.archaeologychannel.org/resources-guide/teacher-resources/195-lesson-

plans?start=40



 33 IO2 EDUCLAB - Manual de Formação

SÍNTESE

Duração: 6 horas

Unidades modulares
3.1	 O	verdadeiro	significado	da	tradição
3.2 Tradições familiares e celebrações
3.3 Artesanato

Objectivo do módulo
• Aumentar a consciência da importância das tradições culturais e do património;
• Atingir conhecimentos sobre o tema da tradição e do artesanato.

Objectivos específicos do módulo
• Aprender sobre rituais tradicionais, artesanato;
• Explorar os antecedentes culturais das diferentes tradições; 
• Como distinguir os costumes das tradições;
• Troca de experiências dos estagiários na organização e implementação de visitas a instituições culturais;
• Ganhar	conhecimento	sobre	o	significado	por	detrás	de	marcos	famosos	enquanto	os	recria	com	a	ajuda	de	blocos	de	construção;	

Resultados da aprendizagem
No	final	da	formação,	os	participantes	terão:

Conhecimento:
• Conhecer o património cultural local através das tradições e do artesanato;
• Melhoria da criatividade;
• Exploração de diferentes processos de criação.

Competências:
• Criatividade e imaginação;
• O pensamento crítico;
• Observação.

Métodos de ensino
• Métodos centrados no aluno
• Métodos centrados no conteúdo
• Métodos interactivos
• Métodos participativos
• Experimentação

Materiais didácticos
Por favor, ver as actividades das unidades.

Métodos/ferramentas de avaliação
Ver secção Avaliação e Auto-Reflexão após cada unidade.

Espaços alternativos  (please see recommendations in IO1)
Espaços interiores, museus.

Ferramentas digitais  (to be prepared by PT2/IT)
Recursos em linha e actividades adicionais.

Abordagens inclusivas 
Estas actividades não são discriminatórias e não segregam.

MÓDULO 3: TRADIÇÕES E OFÍCIOS  
Líder de Módulo: DGASPC HR (Roménia)
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Interdisciplinaridade (com referência à abordagem STEAM)
As actividades propostas são aprovadas pelo STEAM. 

INTRODUÇÃO
Envolver-se com as crianças do jardim de infância e levá-las a reparar no mundo à sua volta - como as coisas foram construídas, como 
funcionam e porque funcionam, e até encorajá-las a pensar em como mudá-lo ou torná-lo melhor, é o que STEAM é!  Nesta unidade 
escolhemos abordagens interactivas e actividades STEAM para os estagiários no tópico da tradição em geral, que mais tarde poderão 
partilhar com professores do jardim de infância que trabalham com crianças dos 3-5 anos de idade. 
As tradições são rituais em que as comunidades se envolvem repetidamente. Há uma razão para mantermos e criarmos intencionalmente 
tradições	-	é	porque	elas	trazem	significado	às	nossas	celebrações	e	ajudam	a	unir-nos	àqueles	que	amamos.	Elas	emprestam	um	certo	
espírito que alimenta a ligação familiar, dando-nos um sentido de pertença.
Mais importante ainda, as tradições criam memórias positivas para as crianças. As crianças anseiam pelo calor e pela promessa que vêm 
com as tradições. Mesmo uma nova família, família de acolhimento ou família não tradicional pode encontrar formas de criar pequenos 
rituais	que	todos	aguardam	com	expectativa.	Só	porque	não	há	gerações	de	parentes	a	ligar	indivíduos	pelo	sangue,	não	significa	que	as	
tradições amorosas não possam ter um impacto para toda a vida. Tanto de forma directa como subtil, as tradições desempenham um papel 
na formação da identidade pessoal de uma criança. Os rituais contam às crianças uma história sobre quem elas são e o que é importante 
para a comunidade, e criam uma ligação que vem do sentimento de que elas fazem parte de algo único e extraordinário. O psicólogo 
Marshall Duke descobriu que as crianças que têm um conhecimento íntimo da história da sua família são tipicamente mais bem ajustadas 
e	confiantes	do	que	as	crianças	que	não	o	têm.	Têm	níveis	mais	elevados	de	auto-estima,	menos	problemas	comportamentais,	e	melhor	
funcionamento familiar. Ellen Galinsky, autora de Ask the Children, e co-fundadora do Families and Work Institute, pesquisou as crianças, 
perguntando-lhes o que elas mais se lembrariam da sua infância. A maioria das crianças respondeu descrevendo as tradições familiares. As 
boas memórias da infância oferecem benefícios positivos que as crianças levam consigo durante muito tempo até à idade adulta. 
Com o avanço da era industrial e a subsequente emergência da economia do conhecimento, o artesanato foi marginalizado na economia. 
O artesanato tradicional era apenas isso, tradicional, portanto histórico e apenas interessante como parte do património (cultural). O 
artesanato utilitário (pense-se em canalizadores, pintores domésticos, trabalhadores de telhados, técnicos dentários, etc.) continuou a fazer 
o seu trabalho, mas tal trabalho, pelo menos essa era a impressão reinante, destinava-se àqueles que não podem fazer o trabalho intelectual 
que	uma	economia	do	conhecimento	exige.	Os	sistemas	educativos	dos	países	desenvolvidos	santificaram	a	 inteligência	 intelectual	e	
desprezaram as competências manuais. Nas artes, a inovação conceptual tinha ultrapassado o artesanato como a competência principal.  
O artesanato tradicional é uma parte importante da identidade local, e é por isso que nesta unidade nos vamos concentrar, para além das 
tradições,	também	no	artesanato	e	no	artesanato.	É	importante	que	as	escolas	vejam	o	artesanato	como	uma	carreira	viável,	qualificada	e	
impactante e uma alternativa válida ao que pode ser considerado como carreiras mais correntes.1

1 Preserving heritage crafts https://princes-foundation.org/preserving-heritage-crafts
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UNIDADE 3.1
TRADITIONS

Objectivos Para compreender a importância de conhecer as nossas tradições;
  Para aprender sobre a diversidade cultural; 
  Falar sobre a diferença entre costumes e tradições;
  Trocar abordagens e técnicas utilizadas nas salas de aula ao ensinar as crianças sobre tradições e se existem 

boas práticas sobre como os estagiários preparam as crianças para visitas culturais ao ar livre.

Materiais Apresentações em PowerPoint, computador e projector, outros materiais detalhados na Ficha de Actividade 
3.1

Hora  240 minutos

Apoio/Actividade World Café, exercícios de grupo, debates de grupo (ver Actividade 3.1.1)

Materiais Flip chart, marcadores, PC/computador portátil, projector, papel, caneta 

Hora  90 minutos

Apoio/Actividade Actividade 3.1.1, Actividade 3.1.2

Embora os padrões de ensino ocidentais vindos do estrangeiro estejam a ganhar cada vez mais atenção, conhecer a nossa cultura é ainda 
mais	significativo,	porque	é	a	nossa	herança.	As	oficinas	culturais	são	a	base	da	educação	pré-escolar;	todas	as	actividades	se	baseiam	
nelas. Manter vivas as tradições locais deve ser uma parte crucial da vida quotidiana. Nesta unidade os formandos poderão trocar ideias 
e	experiências	pedagógicas,	discutir	qual	é	o	verdadeiro	significado	das	tradições,	quais	são	as	diferenças	entre	costumes	e	tradições	e	
mais sobre como elas preparam as crianças para visitas em instituições culturais. A implementação de visitas culturais ensino pré-escolar 
consentirá o desenvolvimento da sensibilidade social das crianças. Assim, as crianças podem aprender a comportar-se durante uma visita 
a um museu. Ao organizar actividades, os professores devem ter em conta as necessidades e capacidades das crianças, e assim compilar 
o	programa	para	que	as	crianças	com	deficiência	possam	sentir-se	úteis	e	plenamente	envolvidas	nas	actividades.
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ACTIVIDADE 3.1.1
O VERDADEIRO SIGNIFICADO DAS TRADIÇÕES

Objectivos Compreender a importância de conhecer as nossas tradições;
  Aprender sobre a diversidade cultural; 
  Intercâmbio de abordagens e técnicas utilizadas nas salas de aula ao ensinar as crianças sobre tradições;
  Aprender a diferença entre os costumes e as tradições.

Tipo de actividade Conversa de grupo

Tamanho do grupo Até 20 estagiários

Materiais Flip chart, marcadores, PC/computador portátil, projector

Instruções Convidar os educadores para uma conversa de grupo. 
  Escrever a palavra tradição no flip chart.
  Envolver os estagiários numa conversa sobre a importância das tradições.
  Convidar cada um dos educadores sobre a sua experiência em sala de aula ao ensinar este tópico.
  Pedir-lhes que descrevam a tradição com uma palavra ou expressão, o que vem primeiro na sua mente.
  Anotar as palavras-chave no flip chart.
 	 Terminar	a	conversa	identificando	a	ligação	entre	as	expressões	escritas	no	flip	chart	que	descrevem	a	palavra	

tradição	e	resumir	este	tópico	afirmando	que:	estes	são	o	verdadeiro	significado	das	tradições.
  Reproduzir o vídeo Tradições e rituais https://www.youtube.com/watch?v=WL_soq_Xwms (ENG - 8:06 min.)

Resumo e avaliação
a actividade Peça aos educadores para reflectirem no vídeo sobre tradições e rituais.

Variações Utilizando a mesma técnica, iniciar uma conversa sobre as diferenças entre costumes e tradições.
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ACTIVIDADE 3.1.2
VAMOS VISITAR UM MUSEU!

Objectivos Os formandos terão a oportunidade de trocar as suas experiências sobre como preparam a sala de aula para 
uma visita a uma instituição cultural.

Tipo de actividade Actividade interior

Tamanho do grupo Até 20 participantes

Materiais Flip chart, marcador, papel, caneta

Instruções Pedir aos formandos para se dividirem em 4 grupos por 5 pessoas.
  Distribuir folheto 3.1.1.
  Cada grupo deve anotar as melhores práticas ao preparar as crianças para uma visita num museu e alistar os 

passos.
  Depois disso, devem também escrever em duas colunas as experiências positivas e negativas que tiveram 

antes.
  Quando os grupos terminarem a tarefa, peça a um formando de cada grupo que leia em voz alta o que recolheu 

e anote-o no flip chart.
 	 Ter	uma	conversa	de	grupo	todos	juntos	no	final.

Resumo e avaliação
a actividade Trocar ideias e melhores práticas que poderiam ser incorporadas na próxima visita cultural com crianças.

Variações Esta actividade poderia ser implementada com outras instituições culturais.
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FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO E AUTO-REFLEXÃO

Ferramenta/Método de Avaliação 
Síntese e Reflexão

O professor envolve os formandos numa conversa sobre o assunto:
• O	que	aprenderam:	qual	é	o	verdadeiro	significado	da	tradição,	a	diferença	entre	costumes	e	tradições.	
• Qual foi a sua opinião sobre as actividades, se aprenderam algo de novo e se poderão incorporar esta informação no futuro. 
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UNIDADE 3.2
TRADIÇÕES FAMILIARES E CELEBRAÇÃO

Objectivos Para aprender sobre as tradições e celebrações familiares;
  Para fazer uma tempestade de ideias sobre como diferentes tradições de sala de aula poderiam ser 

incorporadas;
  Aprender sobre os antecedentes culturais de certas tradições e celebrações.

Materiais Flip chart, marcadores, papel, caneta

Hora  90 minutos

Folhetos/Actividades Ficha de actividades 3.2.1

Esta unidade irá ensinar aos formandos as diferentes tradições e celebrações familiares que se realizam em cada país representado, e o 
contexto cultural de tais actividades. Os formandos terão a possibilidade de falar sobre como poderiam estas tradições ser transferidas 
para as tradições da sala de aula no jardim-de-infância.
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ACTIVIDADE 3.2.1
TRADIÇÕES FAMILIARES

Objectivos Aprender sobre as tradições e celebrações familiares;
  Brainstorm sobre como estas tradições poderiam ser incorporadas na vida da sua família;
  Aprender a essência de ter tradições familiares.

Tipo de actividade Actividade interior

Tamanho do grupo Até 20 estagiários

Materiais Papel, caneta, flip chart, marcador 

Instruções Pedir aos formandos para se dividirem em 4 grupos por 5 pessoas.
  Peça-lhes que escrevam as tradições e festividades familiares que recordam desde a sua infância.
  Uma vez que todos tenham terminado, convidar um estagiário de cada grupo a escrever 3 tradições familiares 

no flip chart. 
  Quando as tradições de cada grupo são alistadas, discute-se em conjunto o que é comum a estas tradições e 

celebrações.
 	 Tirar	 a	 conclusão	 afirmando	 que	 quaisquer	 que	 fossem	 as	 actividades	 que	 os	 estagiários	 tivessem	

experimentado durante estas tradições e celebrações, o mais importante sobre eles era que a família estava 
unida e passava um tempo encantador, tudo junto e criava memórias felizes.

Resumo e avaliação
a actividade Pergunte aos formandos qual foi a sua parte favorita durante a actividade e participe numa conversa sobre 

estas tradições e as suas origens.

Variações Propor tradições de sala de aula que poderiam ser incorporadas mais tarde no jardim-de-infância.
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FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO E AUTO-REFLEXÃO

Ferramenta de Avaliação/Método 
Síntese e Reflexão

O formador envolve os formandos numa conversa sobre o assunto:
• O que aprenderam: o que as tradições familiares alistadas têm em comum.
• Qual era a sua opinião sobre as actividades, que eram as mais divertidas, as mais difíceis ou se havia uma actividade que não lhes 

agradava
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UNIDADE 3.3
CRAFTS

Objectivos Os	formandos	poderão	explorar	as	diferentes	artesanatos	e	os	pontos	de	referência	específicos	de	cada	país	
participante.

  Desenvolver a criatividade.

Materiais Modelos para impressão, blocos de construção ou tijolos Lego, flip chart, marcador, papel, caneta, laptop/PC, 
projector de vídeo

Hora  90 minutos

Folhetos/Actividades Por favor ver Actividade 3.3.1, Actividade 3.3.2 e Folha de Apoio 3.3.1

Esta unidade é dedicada ao artesanato. Com a ajuda de blocos de construção, os formandos terão a oportunidade de mostrar os seus 
edifícios de marca dos seus países e de falar sobre o seu património cultural, entretanto para aprender sobre os outros países representados 
edifícios históricos2. Com base no jogo de tabuleiro denominado Actividade, os estagiários mostrarão o seu artesanato tradicional local e 
darão a oportunidade de explorar os diferentes artesanatos de todos os países parceiros. 

2 https://thestemlaboratory.com/product/stem-challenge-build-famous-landmarks/
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ACTIVIDADE 3.3.1
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE REFERÊNCIA FAMOSOS3

Objectivos Os	formandos	adquirirão	conhecimentos	sobre	marcos	famosos	e	o	significado	que	possuem.

Tipo de actividade Actividade interior a vapor, prática

Tamanho do grupo Até 20 estagiários. 

Materiais Modelos para impressão, blocos de construção, Folha de Apoio 3.3.1

Instruções Emparelhar os formandos com os seus respectivos colegas dos países parceiros.
  Distribuir aos estagiários os blocos de construção ou tijolos Lego e um modelo, cada par deve receber o seu 

próprio edifício.
  Depois de terminarem o seu edifício, peça-lhes que digam algumas coisas sobre o aspecto cultural destes 

edifícios e se sabem algumas informações sobre eles.

Resumo e avaliação
da actividade Discutir em grupo a importância do património cultural construído pelo homem.

Variações Pode acrescentar mais edifícios a esta lista, se for necessário

3 Extraído de: https://thestemlaboratory.com/product/stem-challenge-build-famous-landmarks/
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HANDOUT 3.3.1

Seleccionámos um emblemático de cada país parceiro. Com a ajuda de blocos de construção ou tijolos Lego, os estagiários em pares 
devem	recriar	o	seu	próprio	edifício	específico,	tal	como	se	vê	no	modelo	abaixo.

 
  Coliseu, Roma, Itália

 
 Torre de Belém, Lisboa, Portugal Hagia Sophia, Istambul, Turquia

 
 Palácio do Parlamento, Bucareste, Roménia Mosteiro de Machairas, Nicósia, Chipre
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ACTIVIDADE 3.3.2 
NOMEAR O MEU ARTESÃO!

Objectivos Para	conhecer	os	diferentes	ofícios,	que	são	específicos	para	cada	representado	país.

Tipo de actividade STEAM actividade interior, prática

Tamanho do grupo Até 20 formandos. 

Materiais Caneta, papéis, flip chart, marcador

Instruções Emparelhar os estagiários com os seus respectivos colegas dos países parceiros.
 	 Peça	a	cada	par	que	pense	num	artesanato	que	seja	específico	da	sua	região,	eles	podem	fazer	algumas	notas	

para si próprios, se necessário. 
  Tal como se trabalha no jogo de tabuleiro Actividade, os pares devem expressar-se com moções, sem dizer 

palavras e os outros formandos têm de adivinhar qual é a sua destreza. Este processo continua até que um 
dos estagiários consiga adivinhar a palavra. 

Resumo e avaliação 
da actividade Discutir em grupo sobre a destreza apresentada nesta actividade.

Variações Se alguém quiser, pode desenhar o seu trabalho artesanal num flip chart.
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FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO E AUTO-REFLEXÃO

Ferramenta/Método de Avaliação 
Síntese e Reflexão

Discutir	com	os	formandos	sobre	o	significado	dos	famosos	marcos	alistados.	
Se alguém visitou estes lugares antes, qual foi a sua impressão sobre estes edifícios?
Pergunte aos formandos sobre outras especialidades locais famosas que poderiam ser acrescentadas a esta lista.
Falar sobre o artesanato apresentado. Que eram familiares e que eram desconhecidos para os formandos
.
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CONCLUSÃO

O nosso património cultural baseia-se na tradição, por isso é tão importante começar a ensinar os nossos costumes na primeira infância 
de forma criativa e adequada à idade, ao mesmo tempo que se torna este tópico acessível aos mais pequenos. As tradições familiares são 
essencialmente comportamentos ritualistas que nos alimentam e às nossas relações. São partes primordiais de nós, que sobreviveram 
desde a aurora do homem. As celebrações tradicionais de feriados existem há tanto tempo como a história registada. As tradições das 
férias são uma parte importante para a construção de uma forte ligação entre a família, e a nossa comunidade. Elas dão-nos um sentido 
de pertença e uma forma de expressar o que é importante para nós. Elas ligam-nos à nossa história e ajudam-nos a celebrar gerações de 
famílias. Mantêm vivas as memórias do passado e ajudam-nos a partilhá-las com as gerações mais recentes.4 
Os ofícios estão profundamente enraizados na cultura e são dotados de uma multiplicidade de valores intangíveis.
É muito importante colocar ênfase no ensino das tradições e do artesanato, porque precisamos de os promover e preservar como sendo 
parte crucial do nosso património cultural.

RECURSOS
1. http://www.sylvanlearning.com/blog/index.php/4-ways-to-spark-your-childs-interest-in-stem/
2. https://www.childhelp.org/blog/traditions/ 
3. https://pdfs.semanticscholar.org/4948/d49285e3220ce6fab82f12bbf66ad616a332.pdf 
4. https://thestemlaboratory.com/product/stem-challenge-build-famous-landmarks/
5. https://princes-foundation.org/preserving-heritage-crafts
6. https://blogs.psychcentral.com/balanced-life/2013/11/why-holiday-traditions-might-be-more-important-than-you-think/

4 https://blogs.psychcentral.com/balanced-life/2013/11/why-holiday-traditions-might-be-more-important-than-you-think/
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SÍNTESE

Durata: 6 horas (4 horas Unidade 1.1; 2 horas Unidade 1.2)

Unidades modulares
4.1 Pegada ecológica
4.2  Conheça a sua vida selvagem!

Objectivo do módulo
Fornecer aos professores e educadores os conceitos precisos necessários para transmitir adequadamente às crianças a consciência 
ambiental:
• Compreender o impacto e as causas das ameaças ambientais;
• Reconhecer o património natural como uma parte importante do nosso património cultural;
• Compreender o conceito e a importância da biodiversidade e dos serviços ecossistémicos; 
• Conhecer formas de reduzir a pegada ambiental individual;
• Compreender o conceito de invasão ecológica.

Objectivos específicos do módulo
• Compreender as causas e impactos de algumas ameaças ambientais;
• Conhecer alguns grupos de vida selvagem e a sua importância nas nossas vidas;
• Demonstrar formas divertidas e criativas de ajudar o ambiente.

Resultados da aprendizagem
No	final	da	formação,	os	participantes	terão:

Conhecimento:
• Reconhecer a importância do património natural na qualidade de vida humana;
• Compreender as ameaças ambientais e o papel dos seres humanos como cuidadores da natureza;
• Compreender o conceito de biodiversidade e serviços ecossistémicos.

Habilidades:
• Sensibilização ambiental
• Observação	e	identificação	de	espécies	de	vida	selvagem
• Exploração ao ar livre

Competências:
• Pensamento crítico
• Observação
• Criatividade e imaginação
• Sensibilização ambiental
• Expressão plástica e artística

Métodos de ensino
• Métodos centrados no aluno
• Métodos centrados no conteúdo
• Métodos interactivos
• Métodos participativos

Materiais didácticos
Por favor, ver as actividades das unidades.

Métodos/ferramentas de avaliação
Ver secção Avaliação e Auto-Reflexão após cada unidade.

Espaços alternativos  
Ao ar livre: floresta, parques, jardins, etc.

MÓDULO 4: NATUREZA
Líder de Módulo: Município de Lousada (Portugal)
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Ferramentas digitais  (to be prepared by PT2/IT) 
Recursos em linha e actividades adicionais, imagens, calculadoras de pegadas, etc.

Abordagens inclusivas
Se	lidar	com	crianças	com	deficiências	físicas	ou	mentais,	o	educador	pode	abordar	a	biodiversidade	através	de	abordagens	sensoriais/
tácteis.
Diferentes animais e plantas podem ser apresentados através dos seus sons, texturas e até sabor (no caso de plantas).
Se	se	tratar	de	crianças	de	minorias	sociais	ou	étnicas	ou	de	origens	desafiantes,	o	educador	pode	convidá-las	a	desenhar	artigos	sobre	
biodiversidade, e celebrar a diversidade. O educador deve salientar que, na natureza, a diversidade é a chave para a beleza e para o equilíbrio 
entre todas as coisas, estabelecendo um paralelo com a forma como as sociedades humanas também devem funcionar..

Interdisciplinaridade (com referência à abordagem STEAM))
O módulo é interdisciplinar. Campos de conhecimento a serem explorados: Ciência, Artes e Matemática. Como em toda a abordagem 
STEAM, investigação, colaboração, e ênfase na aprendizagem baseada em processos estão no centro deste módulo. 
Os formandos tomarão conhecimento da interdisciplinaridade e da utilização da abordagem STEAM.

INTRODUÇÃO
A	necessidade	de	contacto	com	o	ambiente	natural	e	a	filiação	natural	que	o	ser	humano	tem	com	a	natureza	foram	conceitos	introduzidos	por	
E.O.	Wilson	(1984)	sob	o	termo	“biofilia”.	Vários	estudos	têm	seguido	esta	linha	de	pensamento	e	provaram	que	mesmo	um	contacto	mínimo	
com um espaço natural, mesmo através de uma janela, tem muitos benefícios para a saúde física e mental. Por exemplo, pode melhorar 
o desenvolvimento cognitivo das crianças, promover o processo de recuperação médica em doentes hospitalizados, melhorar a saúde no 
local de trabalho, reduzir a frequência de doenças em ambientes prisionais, reduzir o stress e a irritabilidade nos adolescentes, melhorar as 
condições	de	vida	dos	doentes	de	Alzheimer	e	das	crianças	com	autismo,	e	até	reduzir	as	taxas	de	criminalidade,	confirmando	que	a	Natureza	
é essencial para o nosso equilíbrio físico e psicológico (por exemplo, Barton e Rogerson, 2017; Hartig e Marcus, 2006; Jonveaux et al, 2013; 
Kondo et al., 2016; Ewert e Chang, 2018). 
Na	ausência	desse	contacto	com	o	mundo	natural,	há	uma	tendência	para	a	diminuição	do	uso	dos	sentidos,	um	défice	de	atenção	em	adultos	
e crianças, e uma prevalência de doenças físicas e mentais. Louv adverte para estas consequências introduzindo o termo “Desordem do 
Défice	da	Natureza”	(Louv,	2008).	O	mecanismo	de	acção	da	natureza	no	corpo	humano,	embora	ainda	não	totalmente	decifrado	e	conhecido,	
parece mostrar que a presença de espaços verdes (bosques e parques) provoca uma redução da concentração de cortisol (hormona do 
stress) na corrente sanguínea, o que resulta numa resposta corporal que tende a acalmar e a proporcionar bem-estar.
Para que estes efeitos sejam revelados, a exposição não precisa de ser intensa ou prolongada. Numerosos estudos mostram que a utilização 
de espaços verdes (bosques e parques) num contexto didáctico tem impactos positivos na capacidade de aprendizagem, atenção e 
concentração dos estudantes, produzindo efeitos semelhantes aos picos da Ritalina (um químico utilizado para estimular o sistema nervoso e 
aumentar a atenção) (O’Brien e Murray, 2017; Dillon et al, 2006; Nedovic e Morrissey, 2013, Roe e Aspinall, 2011) diminuindo comportamentos 
agressivos e sinais de stress e depressão (Taylor e Kuo, 2009; Roe e Aspinall, 2011; Chawla et al., 2014). Exposições curtas a espaços verdes 
ou bosques permitem registar estas mudanças, que são sentidas em todos os segmentos da população (Roe e Aspinall, 2011). No entanto, 
quanto maior e mais frequente for a exposição, maior importância será encontrada nesta relação (Barton e Pretty 2010). Dada esta evidência, 
o actual afastamento da sociedade da natureza pode ainda assumir proporções ainda mais dramáticas quando falamos do tipo de acção que 
pode tomar em relação às actuais questões ambientais (Kahn et al., 2009).

A natureza no processo de aprendizagem das crianças  
Actualmente,	as	crianças	e	os	jovens	perderam	a	sua	ligação	com	o	ambiente	natural,	particularmente	nas	zonas	urbanas.	Podem	identificar	
mais facilmente nomes de personagens de desenhos animados japoneses ou marcas de produtos do que espécies de flora ou fauna da 
zona em que vivem. Esta realidade está certamente associada ao facto de passarem cada vez menos tempo ao ar livre (Louv, 2008). A 
natureza, além de contribuir para uma melhor condição física e psicológica das crianças e jovens, tem também a virtude de constituir um 
campo de excelência para a experimentação, estimulando e autonomizando a aprendizagem integral (Ulset et al., 2017). Além disso, o 
desenvolvimento de uma “identidade ecológica”, ou seja, como as pessoas se vêem a si próprias no contexto da natureza, como as pessoas 
vêem aspectos animados e inanimados do mundo natural, como as pessoas se relacionam com o mundo natural como um todo, e como as 
pessoas se relacionam umas com as outras no contexto de questões ambientais maiores (Clayton e Opotow, 2003) é um pilar fundamental, 
mas muitas vezes ignorado, para o desenvolvimento e identidade pessoais (Davies, 1996). O património natural, incluindo a paisagem e a 
biodiversidade	culturalmente	significativas,	é	uma	parte	relevante	da	cultura	e	da	educação	(Plumwood,	V.	2006).
Este módulo fornecerá conhecimentos e actividades simples que guiarão os professores a mediar uma abordagem pedagógica sobre 
o processo de compreensão da natureza à sua volta por parte das crianças. O módulo está dividido em três unidades referentes, 
respectivamente, a plantas, animais selvagens (tais como insectos e aves), e o nosso papel como cuidadores da natureza, introduzindo 
conceitos gerais de natureza e biodiversidade, e apresentando aspectos gerais do património natural local.

O educador como ‘facilitador da natureza’.
Todos os educadores devem ter a capacidade de utilizar os recursos naturais como ferramentas pedagógicas, ou pelo menos a responsabilidade 
de	educar	as	crianças	para	a	importância	da	natureza.	Isto	não	significa	que	os	educadores	devam	ser	peritos	em	interpretação	ou	conservação	
da natureza, mas alguns conceitos básicos são importantes de conhecer. Um conjunto completo de noções básicas bem impressas permitirá 
aos educadores fazer melhor - e com maior precisão - o seu trabalho na transmissão da consciência ambiental.
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UNIDADE 4.1.
PEGADA ECOLÓGICA

Objectivos Compreender o conceito básico de impacto ambiental e pegada ecológica;
  Conhecer as principais ameaças ambientais;
  Compreender o conceito de serviços ecossistémicos;
  Conhecer formas envolventes de compensar a pegada ecológica.

Materiais Apresentações em PowerPoint, computador e projector, outros materiais detalhados na Ficha de Actividade 
4.1.1

Hora  240 minutos

Folhas de Apoio/Actividades
  World Café, exercícios de grupo, debates de grupo (Por favor ver Ficha de Actividade 4.1.1).

medida que a população humana cresce, o consumo de recursos naturais e a gestão de resíduos estão a tornar-se questões intermináveis. 
A criação de uma consciência ecológica e de um raciocínio ambiental sobre as crianças desde tenra idade pode facilitar o processo de 
criação de uma sociedade com maior sentido de responsabilidade e respeitadora dos limites dos nossos recursos comuns partilhados. Esta 
unidade ajuda os educadores a organizar os seus conhecimentos e pensamentos sobre o impacto ecológico das actividades humanas, as 
principais ameaças ambientais que enfrentamos, e como podemos ajudar a biodiversidade a mitigar e corrigir tais ameaças.

.
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ACTIVIDADE 4.1.1
CAFÉ MUNDIAL

Objectivos Promover o debate, a discussão em grupo e a reflexão sobre as acções humanas e os impactos ambientais;
  Forma informal de transmitir conceitos ecológicos.

Tipo de actividade Actividade de grupo

Tamanho do grupo Até 20 participantes

Materiais  Cartões (que podem ser improvisados) declarando questões ecológicas tais como resíduos, desflorestação, 
perda de biodiversidade, poluição da água, etc.

  Organização da sala: mesas separadas com cadeiras à volta de cada mesa.

Instruções  Dividir o grupo em 2, 3 ou 4 grupos menores de acordo com o número de tópicos de discussão propostos e o 
tempo disponível.

 	 Cada	mesa	de	discussão	tem	um	tema	específico	e	informação	adicional	para	iniciar	a	discussão	(imagem,	
gráfico,	frase,	etc.).

  Determinar a duração de cada ronda de discussão e explicar a actividade.
 	 Uma	vez	iniciado	o	Café	Mundial,	cada	grupo	discute	o	tema	até	ao	fim	do	tempo.	Depois,	os	grupos	avançam	

para outra mesa de discussão até que todos os grupos tenham discutido todos os tópicos.
  Para cada tópico, cada grupo deve fornecer a sua principal reflexão.
 	 No	 final,	 o	 facilitador	 poderá	 querer	 fazer	 algumas	perguntas	 sobre	 alguns	 tópicos	mais	 controversos	 ou	

tentar determinar se houve consenso de grupo ou pontos de vista opostos em relação a cada tópico discutido. 
  O facilitador comentará as respostas dos grupos, fornecendo informações precisas.

Resumo e avaliação 
da actividade Síntese do que foi aprendido e discutido.
  Recordar o impacto das acções humanas (que é por vezes invisível aos olhos destreinados)
  Reflexão sobre comportamentos amigos do ambiente e a protecção do património natural, sob a luz dos 

recursos explorados pelo homem.

Variações A	actividade	pode	ser	enriquecida	se	realizada	ao	ar	livre	e	centrada	em	aspectos	específicos	que	os	grupos	
estejam a observar.
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AVALIAÇÃO E AUTO-REFLEXÃO

Ferramenta/Método de Avaliação
Síntese e Reflexão

• Depois de limpar a sala do World Cafe, sente-se o educador de uma forma que todos o possam ver.
• O facilitador deve fazer perguntas, orientando uma discussão reflexiva oral:

 - Síntese do que foi aprendido: a importância dos serviços dos ecossistemas, o impacto humano nos recursos naturais, principais 
ameaças ambientais, tipos de pegadas ecológicas, etc.

 - Promover uma breve reflexão sobre comportamentos amigos do ambiente e a protecção do património natural, à luz dos recursos 
explorados pelo desenvolvimento humano, dos recursos que todos nós utilizamos diariamente, das nossas várias pegadas 
ecológicas, e do impacto geral da poluição e do comportamento humano na natureza.

 - Convidar os estagiários a serem informados e a adoptarem formas de vida mais sustentáveis, recordando brevemente a importância 
e os benefícios de ter um ambiente saudável.

 - Inspirar os estagiários a transmitir esta mensagem às crianças desde a mais tenra idade



 53 IO2 EDUCLAB - Manual de Formação

UNIDADE 4.2
CONHEÇA A SUA VIDA SELVAGEM

Objectivos Compreender o conceito de biodiversidade;
  Distinguir espécies nativas versus exóticas versus invasivas;
  Compreender o impacto das espécies invasoras;
  Compreender o papel das pessoas na protecção da vida selvagem.

Materiais Detalhado na Actividade 4.2.1

Hora  120 minutos

Folhas de Apoio/Actividades
  Por favor ver Actividade 4.2.1 e Folha de Apoio 4.2.1

Cada vez mais, a vida selvagem e a natureza enfrentam ameaças directamente desencadeadas por actividades e comportamentos humanos. 
Para uma espécie prosperar, necessita de habitat adequado, água para beber, alimentos para comer/forragens, locais para descansar e 
procriar. Mesmo nas áreas urbanas, as espécies da vida selvagem rodeiam-nos, mas lutam para sobreviver! Todas estas espécies têm um 
papel a desempenhar no equilíbrio dos ecossistemas, dos quais depende a nossa saúde e qualidade de vida. 

As actividades humanas levam frequentemente à degradação do habitat e consequente diminuição da disponibilidade de locais de 
nidificação	e	alimentação,	representando	assim	uma	importante	causa	de	ameaça	para	muitas	espécies	de	fauna	selvagem.	Esta	actividade	
visa capacitar educadores para melhor explorar o tema da biodiversidade, fornecendo importantes conceitos ecológicos.

Além disso, introduz o conceito de “espécies invasivas”. Por vezes, sob boas intenções, as pessoas introduzem todo o tipo de espécies 
inadequadas a um determinado ambiente. Dentro desta unidade, os educadores terão a oportunidade de compreender os riscos da 
introdução de novas espécies, por exemplo, através de plantações, transporte ou actividades de lazer. Os estagiários terão assim capacidade 
para implementar actividades ecologicamente correctas com as crianças, e transmitir comportamentos amigos do ambiente. Antes de agir, 
como se aprendeu na Unidade 1, é preciso saber. Esta unidade dará aos educadores conhecimentos básicos para melhor compreender, 
partilhar e interpretar a paisagem à sua volta.
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ACTIVIDADE 4.2.1
ENCONTRAR OS INVASORES!

Objectivos Esta actividade é dirigida a educadores;
  Compreender os conceitos de espécies nativas, exóticas e invasoras;
  Compreender a questão ecológica das espécies invasoras;
  Conhecer algumas espécies invasivas na Europa.

Tipo de actividade Jogo sério

Tamanho do grupo Até 10 educadores

Materiais Folha de Apoio 4.2.1.a e Folha de Apoio 4.2.1.b - folhas A3 impressas (flora e fauna) + cartões ‘nativos’ e 
‘invasivos

Instruções Imprimir as folhas A3 (Fauna e Flora) a cores. Imprimir também os cartões ‘nativos’ e ‘invasivos’ (em folhas 
A4), tantos quanto 8 de cada cartão para cada participante.

  Cortar os cartões de papel.
  Colocar as folhas A3 (fauna e flora) sobre uma mesa.
  Distribuir 8 cartões ‘nativos’ e 8 cartões ‘invasivos’ a cada participante.
 	 Peça	a	cada	participante	para	colocar	cartões	‘nativos’	ou	‘invasivos’	sobre	cada	fotografia,	de	acordo	com	a	

origem da espécie.
 	 No	final,	dar	a	resposta	correcta	e	fornecer	alguns	conhecimentos	sobre	a	ecologia	de	cada	espécie,	ameaças	

e/ou questões de conservação, meios de introdução, impactos, etc.

Resumo e avaliação
a actividade Síntese do que foi aprendido (conceitos, ameaças de espécies invasoras).
  Reflexão sobre comportamentos amigos do ambiente.
  Reflexão sobre o papel da biodiversidade na nossa identidade de “paisagem”.

Variações A actividade pode ser enriquecida com os seguintes procedimentos:
• Visita de campo para observação de espécies nativas, exóticas e invasoras.
• Consulta de material online sobre cada espécie retratada no jogo.
• Ampliar a lista de espécies nativas e invasivas com os participantes.
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AVALIAÇÃO E AUTO-REFLEXÃO

Ferramenta/Método de Avaliação
Síntese e Reflexão

• Depois de se divertirem com o jogo 4.2., mandar sentar os educadores e relembrar os tópicos abordados nesta sessão.
• O Formador deve fazer perguntas, orientando uma discussão reflexiva oral:

 - Síntese	do	que	foi	aprendido:	o	que	é	biodiversidade,	o	que	significa	“perda	de	biodiversidade”	e	implicações,	o	que	são	espécies	
invasivas.

 - Promover uma breve reflexão sobre comportamentos amigos do ambiente e a protecção do património natural, sob a luz das 
invasões ecológicas.

 - Destacar a mensagem de que a natureza pode ser plenamente desfrutada com plantas e animais que permanecem nos seus 
habitats naturais.

 - Recordar algumas medidas simples para evitar a propagação de espécies exóticas. 
 - Inspirar os estagiários a transmitir estas mensagens às crianças desde a mais tenra idade.
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HANDOUT 4.2.1.A
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HANDOUT 4.2.1.B
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CONCLUSÃO

O contacto com a natureza é uma parte muito importante para o desenvolvimento saudável de uma criança. Os recursos naturais, a 
biodiversidade local e as paisagens típicas, tais como marcos, dias festivos, pratos representativos e artes, integram o que é designado 
como “cultura”, no entanto, os elementos naturais são por vezes negligenciados no que diz respeito à educação e cultura. É tão importante 
para a educação e desenvolvimento de uma pessoa compreender as suas origens e história, como as plantas, animais e ecossistemas que 
a rodeiam. Compreender “quem somos” e o nosso “lugar no mundo” não pode descurar o contacto com a natureza e o raciocínio ecológico, 
como parte de uma educação integradora. Isto é cada vez mais importante à medida que o ritmo da degradação ambiental aumenta e que 
enfrentamos várias crises relacionadas com a natureza.
Este módulo forneceu conceitos básicos e sugere actividades que permitirão aos educadores estarem mais bem equipados para a sua 
missão como ‘embaixadores verdes’.
Um pouco vai longe e estas unidades podem desencadear a vontade de explorar mais o fascinante mundo natural e os grandes espaços 
exteriores, com todos os benefícios comprovados para as crianças e o seu crescimento saudável como um bónus!
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SÍNTESE

Duração 6 horas (4 unidades de 90 minutos cada)

Unidades modulares
5.1 Experiência através da Arte; Ferramentas Educativas para Todos
5.2 Natureza Morta para Novas Perspectivas
5.3 Roleplaying para uma maior compreensão
5.4 Retratos para uma empatia mais profunda 

Objectivo do módulo
• Equipar	os	professores	com	novas	abordagens	a	aplicar	a	fim	de	revelar	a	criatividade	dos	seus	alunos	em	actividades	artísticas.
• Sensibilizar os professores da ECEC para as suas próprias perspectivas artísticas e para a forma de as projectar para as crianças
• Sensibilizar para a abordagem STEAM para as actividades artísticas. 
• Criar experiências para inter-relacionar uma actividade artística com KCA (Knowledge, Comprehension and Application).

Objectivos específicos do módulo
• Construir	um	entendimento	para	reconhecer	a	importância	de	visitar	uma	instituição	de	arte	a	fim	de	ilustrar	um	processo	produtivo	

para a criatividade artística das crianças.
• Apresentar formas de familiarizar as crianças com várias práticas artísticas.    
• Utilizar a arte para compor as experiências que os professores da ECEC necessitarão nas suas práticas pedagógicas futuras.
• Demonstrar como aumentar a sensibilização e compreensão das crianças para com os animais e outros seres vivos. 
• Demonstrar como uma actividade artística pode conduzir a um processo de melhor conhecimento de si próprio e dos outros. 

Resultados da aprendizagem
No	final	da	formação,	os	participantes	irão:

Conhecimento:
• Ter uma compreensão básica da utilização de certos géneros de obras de arte no ensino. 
• Reconhecer	a	importância	do	papel	do	professor	da	ECEC	nas	oficinas	de	arte.
• Explicar	e	interpretar	as	obras	de	arte	e	práticas	escolhidas	para	qualquer	actividade	específica.
Habilidades:
• Montar os métodos de aplicação de diferentes técnicas de aplicação da arte.
• Seleccionar	obras	de	arte	e	práticas	necessárias	para	a	oficina.
Competências:
• Argumentar	como	organizar	um	workshop	de	arte	específico.
• Avaliar os meios de material a ser utilizado no atelier.

Métodos de ensino
• Lição frontal
• Apresentações PPT
• Demonstrações práticas sobre a utilização de várias técnicas e actividades.
• Trabalho em pequenos grupos como parte do workshop.

Materiais didácticos
Por favor, ver as actividades das unidades.

Métodos/ferramentas de avaliação
Ver secção Avaliação e Auto-Reflexão após cada unidade.

Espaços alternativos 

• Espaços artísticos (museus, exposições, etc.) 
• Quintas ou zoo/aquários de animais.

MÓDULO 5: ARTE E CIÊNCIA
Líder de Módulo: Yaşar	Universidade	(Turquia)
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Ferramentas digitais 
• Retroprojector
• Utilização	de	máquina	fotográfica	digital	(smartphone	ou	tablet)
• Impressora

Abordagens inclusivas
A própria arte tem uma qualidade inclusiva para o espectador do ponto de vista da expressão. A matéria, a técnica executada pelo artista, 
o movimento com que a obra de arte é considerada são todos escolha individual do artista enquanto todos eles representam a sua visão 
do mundo. Sendo o conteúdo inclusivo pela sua natureza, este módulo sobre arte e ciências proporcionará ao participante uma plataforma 
onde cada um deles terá a possibilidade de participação activa mesmo que não tenha uma educação formal sobre arte. Também obterão 
conhecimentos sobre a forma como as actividades propostas serão implementadas para as necessidades das crianças nas suas aulas.

Interdisciplinaridade (com referência à abordagem STEAM)
Este módulo dedicado aos campos da arte e das ciências é interdisciplinar pela sua natureza. Juntamente com a criação artística, 
exploração, cooperação e descoberta através da experiência está incluído neste módulo, tal como na essência da abordagem STEAM. 
As actividades planeadas encorajam as crianças a expressar os seus sentimentos e sentidos pessoais, a participar na aprendizagem 
experimental, a convidar para a colaboração e a criar através de processos artísticos, e também a acrescentar sensibilidade sobre os seus 
amigos, outros seres vivos e toda a comunidade.

INTRODUÇÃO 
A	educação	artística,	afirma	Paul	Klee,	 é	uma	actividade	figurada	de	 ideias	e	pensamentos.	As	disciplinas	artísticas	são	uma	 forma	de	
conhecer o mundo. À medida que as crianças se associam às artes, criam danças, música, produções teatrais, e obras de arte visual, aprendem 
a expressar-se e a comunicar com os outros (NAEA, 1994). As artes proporcionam às crianças ferramentas e experiências para pensar em 
símbolos, dirigir os seus pensamentos e sentimentos, moldar as suas ideias sem forma, explicar e interpretar a sua própria soma mental. É 
também desta forma que formam o seu repertório de marcas formando uma gramática de comunicação. Através de experiências envolvendo 
práticas artísticas, elas também se envolvem num processo criativo de resolução de problemas, objectividade e selectividade, bem como 
de apreciação estética (Wright 2010: 171). Ganham oportunidades de aprender a elaborar as suas ideias, interesses, e experiências de vida 
significativas,	e	também	questionam	relações	qualitativas	e	soluções	alternativas	para	desafios	isolados.	Por	outro	lado,	uma	abordagem	
activa e participativa da educação encoraja o sentido de auto-estima do indivíduo (Página 2000, 46). 
Não é sequer uma questão de discussão que o mundo esteja em constante mudança e dentro de um mundo em constante mudança é de 
grande importância poder negociar a dinâmica desta mudança (Masini 1982: 7). Por conseguinte, o sistema educativo tem estado sob um 
desafio	contínuo,	formando	o	futuro	da	educação	enquanto	lida	com	o	existente.	Ao	discutir	a	aprendizagem	futura,	Massini	(1982)	sublinha	
os seguintes pontos sobre os quais a aprendizagem futura deve basear-se:
• Consciência da Inter-relação entre Carácter Psicológico e Social,
• O respeito pela própria cultura e ao mesmo tempo a consciência das outras culturas, 
• A aprendizagem deve ser orientada para a identidade 
• A aprendizagem deve ser orientada para as últimas questões da Existência.

Ela	afirma	também	que	o	objectivo	não	é	provar	a	correcção	de	um	determinado	conjunto	de	respostas,	mas	sim	desenvolver	a	capacidade	
de perceber diferentes respostas a tais perguntas. 
Este conjunto de respostas só é conseguido através de experiências e práticas simples. Porque as capacidades mentais e os processos 
psicológicos são influenciados pelas oportunidades de as utilizar (Eisner, 1994), as crianças precisam de ter experiências com várias formas 
de representações, tais como imagens, música e dança, bem como arte literária, ciência e matemática. Os professores da ECEC são essenciais 
para	orientar	o	desenvolvimento	artístico	das	crianças	na	formação	de	um	ambiente	com	discussões	e	demonstrações,	a	fim	de	ajudar	as	
crianças a tornarem-se mais criativas. 
Para a mente das crianças sem limitações, uma ideia criativa é, de certa forma, uma reformulação das ideias actuais. Novas conexões entre 
pensamentos e ferramentas que já são familiares são feitas com novas experiências e novas aplicações (Rogoff, 1990). A criatividade, que é 
altamente valorizada na educação infantil, não vem apenas do interior das crianças, mas também de ambientes humanos e físicos exteriores 
às crianças. Portanto, a mediação entre adultos e pares é um aspecto muito importante para que as crianças se tornem mais criativas. 
Assim,	o	papel	do	professor	é	altamente	directivo	e	orientador	para	as	oficinas	e	actividades	artísticas	na	ECEC.	Quando	as	crianças	são	
muito jovens, as experiências artísticas só se tornam sociais quando os professores as tornam assim. Portanto, a experiência artística pode 
transformar-se numa experiência social durante as actividades de cooperação. Uma vez que tanto as abordagens solitárias como sociais 
são favorecidas, é importante que os professores estejam cientes das fases de desenvolvimento relacionadas (Krogh & Slentz 2001: 176). 
O módulo consiste em práticas propostas aos professores sobre como uma experiência das crianças de visitar uma instituição de arte pode 
transformar-se num meio de aprendizagem enquanto criam. Estas actividades permitirão que as crianças se vejam como parte do todo, 
como personalidades especiais com características genuínas mas também como seres vivos que partilham valores (não necessariamente 
os mesmos) com os outros. 
Tendo fundado a abordagem STEAM como base do projecto EDUCLAB, este módulo centrar-se-á na forma como os professores podem criar 
uma atmosfera artística, na qual encontrarão formas de fomentar a criatividade das crianças enquanto encontram uma plataforma para lhes 
transmitir os requisitos KCA.
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UNIDADE 5.1
EXPERIÊNCIA ATRAVÉS DA ARTE; 

FERRAMENTAS EDUCATIVAS PARA TODOS

Objectivos Construir	um	entendimento	para	reconhecer	a	importância	de	visitar	uma	instituição	de	arte,	a	fim	de	ilustrar	
um processo produtivo para a criatividade artística das crianças.

  Tomar consciência das próprias perspectivas artísticas e compor estruturas como projectá-las para as 
crianças

Materiais  Computador, projector de vídeo, papel A4, papéis pegajosos.

Hora  90 minutos

Folhetos/Actividades Apresentação do PPT Ficha de Actividade 5.1.1

A Unidade convidará os formandos durante 90 minutos a reflectir as suas próprias experiências e pontos de vista sobre a relação que têm 
com várias disciplinas das artes e espaços artísticos. O quadro da Unidade consiste em como a qualidade das actividades de arte pré-
escolar e jardim de infância depende das características estéticas do ambiente, bem como da perícia do professor. Portanto, a compreensão 
artística e as competências do professor que prepara os materiais artísticos e determina as actividades artísticas são vitais para o sucesso 
do	processo.	A	Unidade	guiará	os	formandos	através	de	um	conjunto	de	perguntas,	sugestões	e	apresentações,	a	fim	de	revelar	a	sua	
própria reflexão sobre as actividades relacionadas com a arte. Com a inspiração de experiências pessoais, os formandos serão convidados 
a reconhecer os seus próprios potenciais como espectadores, espectadores e intérpretes de arte, para que sejam capazes de liderar as 
oficinas	de	arte,	participar	nas	oficinas	de	arte,	interpretar	as	obras	de	arte	e	responder	às	necessidades	para	as	actividades.

A Unidade contém:
Uma breve palestra em grupo	para	introduzir	a	importância	da	confiança	e	competência	do	professor	ECEC,	como	modelo	a	seguir	e	imitar	
pelas	crianças,	a	fim	de	ganhar	motivação	para	actividades	desconhecidas	como	uma	visita	a	um	espaço	artístico	ou	uma	nova	oficina	de	
aplicação. As experiências pessoais do passado são partilhadas para estabelecer uma compreensão básica de que todos estão de alguma 
forma relacionados com a arte e podem reflectir a partir dela. Desta forma, os formandos serão convidados a um terreno comum para 
argumentar a importância de serem experientes e informados sobre as actividades e o conceito da educação artística que irão apresentar. A 
empatia pela experiência futura das crianças e o reconhecimento da necessidade de planear e experimentar o futuro é o resultado esperado. 

Apresentação em PowerPoint sobre uma instituição de arte bem conhecida nas proximidades (museu ou galeria). O local, o conteúdo do 
espaço artístico, exposições, obras de arte, categorias e outras características da instituição são apresentados de modo a realçar o valor 
de percorrer virtualmente um espaço artístico, de modo a conseguir uma introdução sólida antes de uma actividade artística relacionada. 

Avaliação de grupo para recordar as memórias se o espaço artístico for visitado anteriormente, se não a experiência adquirida com a 
apresentação. Espera-se que os formandos discutam os efeitos do ambiente físico envolvendo características artísticas como motivadores 
para as crianças e eles próprios para a construção de uma sensibilidade para as obras de arte. Além disso, as experiências passadas 
recordadas sobre actividades artísticas, como visitar um espaço artístico semelhante, assistir a teatro, dançar, ir a concertos, etc., são 
avaliadas como um fundo mental para sentir a “estética” e procurá-la, e também para orientar as crianças a senti-la e procurá-la. A 
comparação entre as sensações estéticas antes e depois da auto-avaliação é utilizada como metodologia.
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ACTIVIDADE 5.1.1
EXPERIÊNCIA ATRAVÉS DA ARTE; PORTAGENS EDUCATIVAS PARA TODOS

Objectivos Construir	um	entendimento	para	reconhecer	a	importância	de	visitar	uma	instituição	de	arte	a	fim	de	ilustrar	
um processo produtivo para a criatividade artística das crianças;

  Tomar consciência das próprias perspectivas artísticas e compor estruturas como projectá-las para as 
crianças.

Tipo de actividade Palestra de grupo\\ Apresentação PPT\ Avaliação dos conceitos e experiências discutidos em grupo

Tamanho do grupo Até 20 participantes

Materiais Computador, projector de vídeo, papel A4, papéis pegajosos

Instruções Convidar o grupo de educadores para um círculo.
  Inquirir sobre os seus antecedentes artísticos (qualquer formação ou prática que tenham com antecedência).
 	 Identificar	a	sua	ligação	e	relação	com	várias	disciplinas	de	arte	(tocar	instrumentos	de	música,	teatro,	cinema,	

concertos, exposições, etc.).
  Discutir a correlação pessoal e a experiência de cada estagiário sobre as práticas artísticas e como se 

posicionam no contexto da realização de actividades relacionadas com a arte como professores da ECEC.
 	 Apresentar	a	Apresentação	do	PPT	para	evocar	o	significado	e	o	benefício	de	visitar	um	espaço	artístico	para	

alcançar uma sensação de aura estética.
  Discutir as memórias dos estagiários das suas anteriores visitas ao espaço artístico na sua vida pessoal e as 

emoções desencadeadas por ele.
 	 Terminar	a	apresentação,	identificando	o	impacto	de	qualquer	visita	efectuada	a	uma	instituição	de	arte.
  Convidar os de educadores para revelar as suas reflexões sobre as discussões e a Apresentação do PPT.
  Faça uma lista das sensações despertadas ao espectador de uma obra de arte e estude-as como se segue:

• Escrever as emoções e reflexões propostas pelo grupo de acordo com a experiência de estar num espaço 
de arte ou numa obra de arte, etc., colá-las no quadro lado a lado. (palavras-chave como; felicidade, 
tristeza, raiva, empatia, excitação, curiosidade, inspiração, etc.)

• Fazer outra lista de actividades / trabalhos relacionados com as conversas e avaliações anteriores com 
base na apresentação do PPT e nas experiências passadas dos estagiários. 

• Formular	as	duas	listas	como	uma	tabela	correlacionada	a	fim	de	as	valorizar	em	conformidade
• Inquirir sobre a intensidade emocional da lista para reflexões para cada actividade artística entre 1 e 10.
• Colocar os valores para cada estagiário (um de cada vez) sublinhando a comparação das sensações 

estéticas de acordo com as actividades artísticas

  Discussão em grupo sobre a lista de conceitos e atividades.
  Sublinhar a importância do papel do professor como mediador dos aspetos estéticos para as crianças.

Resumo e avaliação
a actividade Síntese das reflexões realizadas pela auto análise
  Reflexão sobre o espaço de arte apresentado no PPT.

Variações A atividade pode ser enriquecida com os seguintes procedimentos:
• As one of the main aims of the activity is to encourage trainees to perform a visit to an art institution 

followed by workshops in the class, the same activity can be preproduced if there is a possibility to visit an 
art institution during the execution of the unit Como um dos principais objetivos da atividade é encorajar 
os educadores a realizar uma visita a uma instituição de arte seguida de workshops na aula, a mesma 
atividade pode ser previamente produzida se houver a possibilidade de visitar um instituição de arte 
durante a execução da unidade.

• Se disponível, a unidade pode ser executada numa instituição de arte se a instituição em causa tiver 
instalações	disponíveis	para	tal	atividade.	Em	caso	afirmativo,	a	apresentação	do	PPT	dentro	da	unidade	
pode ser substituída por uma visita a uma instituição de arte onde se observarão as obras de arte apelando 
essencialmente ao sentido estético, para  a posteriori ser analisado na avaliação do grupo.
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FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO E AUTO-REFLEXÃO

Ferramenta/Método de Avaliação 
Participação e Reflexão

Após a unidade, convidar os educadores a reflectir sobre a sua experiência:
• Síntese das reflexões realizadas pela auto-análise 
• Reflexão sobre o espaço de arte apresentado no PPT.
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UNIDADE 5.2
VIDA PARADA PARA NOVAS PERSPECTIVAS

Objectivos Apresentar formas de familiarizar as crianças com várias práticas artísticas.    
  Utilizar a arte e a ciência para compor as experiências de que necessitarão na sua vida futura para uma melhor 

avaliação e expressão.
  Criar uma base de curiosidade e interesse por obras de arte através de actividades artísticas utilizando 

material de pintura/desenho.
  Fazer uso de actividades artísticas como o desenho para experimentar elementos básicos de arte e conceitos 

básicos de educação pré-escolar (tamanho, posicionamento, direcção, quantidade, etc.)

Materiais Computador, projector de vídeo, papel A4, papéis adesivos (detalhado na Ficha de Actividade 5.2.1)

Hora  90 minutos

Folhetos/Actividades Apresentação PPT das obras de arte seleccionadas 
  Ficha de Actividade 5.2.1 

A pintura é a principal actividade artística para crianças no ensino pré-escolar. As crianças fazem desenhos ou pinturas mesmo nos seus 
espaços pessoais e nas suas casas, apenas para reflectir a sua imaginação e características progressivas. Esta aplicação também pode 
ser utilizada como uma prática familiar para ligar as crianças a diferentes padrões de composição estética em obras de arte e para as 
familiarizar com vários resultados de aprendizagem. A natureza morta é um bom exemplo como padrão de composição primária em toda 
a história da arte com muitos exemplos de muitos movimentos artísticos, é fácil de associar e é também rica em informação como forma 
e cor. As crianças têm estreitas relações dietéticas com vegetais e frutas, têm também um certo conhecimento de algumas flores. Neste 
caso, os artigos que têm familiaridade tornar-se-ão meios de uma matéria de uma actividade artística, embora aprendam sobre as formas 
e cores básicas, bem como os conceitos relacionados com elas (tempo, estação, quantidade, posição, gosto, etc.).

Esta	Unidade	fornece	aos	estagiários	um	entendimento	básico	para	a	pintura	e	a	prática	da	natureza-morta,	a	fim	de	poderem	realizar	
uma	oficina	de	arte	relacionada	com	crianças.	Os	educadores	devem	ser	identificados	como	suficientemente	competentes	para	construir	
o interesse e motivação para as pinturas de natureza morta através da aula e também ser capazes de ter a base teórica e conceptual para 
organizar	uma	composição	estética	de	vários	itens	como	uma	composição	de	natureza	morta	a	ser	pintada	por	crianças	na	oficina	de	arte.	
A	unidade	ilustra	as	principais	especificações	para	avaliar	as	obras	de	arte	apresentadas	e	as	características	de	composição	para	obter	
o maior valor para resultados educacionais como quantidade, forma, tamanho, cor e outras variáveis comparativas. Ao longo da unidade, 
espera-se que os professores recolham a experiência para orientar o que as crianças irão aprender como diferentes qualidades dos artigos 
que pintam através das composições de natureza morta. 

A Unidade contém:
Apresentação de pinturas de natureza morta: Apresentação de exemplos de pinturas de naturezas-mortas de diferentes períodos da 
história da arte fornecendo aos estagiários uma carteira de fundo para avaliar obras de arte semelhantes. Os estagiários serão lembrados 
da necessidade de visitar um espaço artístico antes dos workshops que irão realizar nas suas aulas, e dos benefícios obtidos com esta 
visita	a	fim	de	melhorar	as	actividades	de	pintura	baseadas	nas	obras	de	arte	do	espaço	artístico	visitado.	A	apresentação	incluirá	também	
informação sobre os pintores, a técnica e o conteúdo. Desta forma, os educadores terão antecedentes teóricos e estéticos para analisar, 
interpretar e compor pessoalmente várias pinturas de natureza morta, para poderem organizar os seus próprios ateliers.

Trabalho de grupo: Tendo sido dividido em grupos de 3-4, cada grupo será solicitado a construir uma lista teórica de vários itens para um 
ou mais conceitos atribuídos para uma possível composição de naturezas mortas seguida como: cor, forma, tamanho, quantidade, direcção, 
posição,	quantidade,	texturas,	oposições,	tempo	(horas	ou	estações),	geografia,	sabor,	organicidade,	rigidez,	etc.	A	lista	de	itens	para	as	
composições	será	avaliada	e	discutida	por	todo	o	grupo	de	educadores,	para	especificações	educacionais	e	estéticas.



 66 IO2 EDUCLAB - Manual de Formação

ACTIVIDADE 5.2.1
NATUREZA MORTA PARA NOVAS PERSPECTIVAS

Objectivos Apresentar formas de familiarizar as crianças com várias práticas artísticas.
  Utilizar a arte e a ciência para compor as experiências de que necessitarão na sua vida futura para uma melhor 

avaliação e expressão.
  Criar uma base de curiosidade e interesse por obras de arte através de actividades artísticas utilizando 

material de pintura/desenho.
  Fazer uso de actividades artísticas como o desenho para experimentar elementos básicos de arte e conceitos 

básicos de educação pré-escolar (tamanho, posicionamento, direcção, quantidade, etc.)

Tipo de actividade PPT Apresentação, trabalhando em pequenos grupos de 3-4, inter-relacionando os itens e conceitos baseados 
na composição com conceitos utilizados na educação ECEC, avaliação dos conceitos e experiências discutidos 
em grupo 

Tamanho do grupo Até 20 participantes

Materiais Computador, projector de vídeo, papel A4, papéis pegajosos.

Instruções Após a apresentação do PPT de obras de arte seleccionadas,
  Organizar grupos de educadores.
  Atribuir os conceitos a cada grupo para uma possível composição de natureza morta seguida como: cor, 

forma, tamanho, quantidade, direcção, posição, quantidade, texturas, oposições, tempo (horas ou estações), 
geografia,	sabor,	organicidade,	rigidez,	etc.	

  Cada grupo constrói uma lista de vários itens (frutas, vegetais, flores, objectos diários, etc.) para pelo menos 
três composições diferentes de naturezas mortas, de acordo com o(s) conceito(s) atribuído(s).

  Coloque a lista dos itens em cada composição relacionada com os conceitos atribuídos e explique-os em 
breves notas como se segue:
• Escrever os conceitos (tais como quantidade, cores, sentidos, forma, etc.)
• Anotar os nomes dos artigos utilizados na composição de natureza morta e colocá-los sob o conceito 

relacionado por cada grupo (um de cada vez) explicando a inter-relação entre o conceito e o grupo de 
artigos.

• Discussão em grupo sobre a lista formada de conceitos e itens.

Resumo e avaliação
da actividade Síntese do que foi aprendido e comparação com pinturas reais vistas nas apresentações.
  Reflexão sobre as obras de arte seleccionadas apresentadas em PPT.

Variações A actividade pode ser enriquecida com os seguintes procedimentos:
• A correlação de artigos orgânicos com artigos inorgânicos pode ser acrescentada como outra fase do 

trabalho	de	grupo	para	melhorar	a	identificação	dos	objectos	e	das	suas	características.
• A mudança de elementos na composição pode ser acrescentada como outra fase do trabalho de grupo 

para	conseguir	uma	mudança	entre	vários	conceitos	(por	exemplo,	do	tamanho	para	a	forma),	a	fim	de	
sublinhar as características de cada objecto e o aspecto educativo obtido a partir dele. 

• Os grupos de educadores podem ser solicitados a imitar uma pintura de natureza morta, exigindo os 
componentes exactos na pintura para reconstituir a composição.
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FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO E AUTO-REFLEXÃO

Ferramenta de Avaliação/Método 
Participação e Reflexão

Após a unidade, convidar os educadores a reflectir sobre a sua experiência:
• Síntese do que foi aprendido e comparação com pinturas reais vistas nas apresentações.
• Reflexão sobre as obras de arte seleccionadas apresentadas em PPT.
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UNIDADE 5.3
ENCENAÇÃO PARA UMA COMPREENSÃO MAIS AMPLA

Objectivos  Apresentar formas de familiarizar as crianças com várias práticas artísticas.    
  Demonstrar como aumentar a sensibilização e compreensão das crianças para com os animais e outros seres 

vivos. 
  Reconhecer o uso de técnicas teatrais para que as crianças experimentem a expressão criativa para a 

dinâmica da representação de papéis.
 	 Ligar	 várias	 obras	 artísticas	 através	 de	 temas	 comuns	utilizados	 como	figuras	 e	 conceitos	 (por	 exemplo,	

animais nas pinturas ou esculturas e animais nos jogos de role-playing)

Materiais Computador, projector de vídeo, cortina (ou uma grande folha de tecido), projector (ou uma forte fonte de luz), 
papel A4, papéis adesivos (detalhado na Ficha de Actividade 5.3.1)

Hora  90 minutos

Folhetos/Actividades PPT apresentação das obras seleccionadas, Folha de Actividades 5.3.1, Folha de Apoio 5.3.1

Todos os seres vivos que partilham o mesmo habitat têm muitas características em comum. Esta semelhança em vários seres vivos é um 
factor chave para as crianças compreenderem a rede de organismos numa relação próxima uns com os outros. Estes seres vivos podem 
ser animais domesticados, a que podemos chamar “amigos”, ou outros seres muito desconhecidos que vivem no deserto. A obscuridade 
do	mundo	 selvagem	pode	 por	 vezes	 ser	 desconfortável	 para	 as	 crianças,	mas	 também	pode	 ser	 identificada	 pelo	 seu	 potencial	 para	
evocar a criatividade. As crianças encontram animais familiares na sua vida quotidiana como animais de estimação ou aves; mas também 
experimentam encontros com forte impacto na sua imaginação e percepção do mundo por ocasião de uma visita a quintas, abrigos ou 
zoos/quários* 5.
Esta	unidade	visa	confiar	aos	educadores	exemplos	de	como	formar	laços	entre	a	criança	e	os	animais,	utilizando	práticas	artísticas	como	
representações teatrais, dramatizações e encenações. Drama e dramatização são actividades artísticas fortes para criar experiências 
multissensoriais, tais como movimentos cinestésicos e experiências visuais; também para facilitar a imaginação e compreensão das 
crianças.

A Unidade contém:
Apresentação de pinturas contendo animais em: Apresentação de exemplos de pinturas que contêm animais de diferentes períodos da 
história da arte, proporcionando aos estagiários uma carteira de fundo para avaliação de obras de arte semelhantes. Os estagiários serão 
lembrados da necessidade de visitar um espaço artístico antes dos workshops que irão realizar nas suas aulas, e dos benefícios obtidos 
com	esta	visita,	a	fim	de	melhorar	as	actividades	de	role-playing	com	base	nas	obras	de	arte	do	espaço	artístico	visitado.	A	apresentação	
incluirá também informação sobre os pintores, a técnica e o conteúdo. A apresentação terminará com imagens de animais no espaço 
doméstico, nas ruas, em quintas de animais, zoos/aquários e no seu ambiente natural, para recordar o habitat partilhado com os seres 
humanos. Esta perspectiva de espaço de vida partilhado será solicitada para ilustrar e reflectir também para as crianças.

Workshop prático: Depois de ter arranjado a fonte de luz e o ecrã, cada educador será convidado a realizar uma sombra animal de acordo 
com os modelos (fornecidos pela Folha de Apoio 5.3.) onde se espera que os outros adivinhem. O formador mostrará também métodos 
(posturas do corpo e dos membros, etc.) para reflectir as formas dos animais no ecrã. Mais uma vez, a integridade de todos os seres vivos 
é	sublinhada,	a	fim	de	alcançar	uma	compreensão	mais	ampla	de	respeito	e	harmonia	pelos	animais.

Trabalho de grupo: Após a actividade do teatro de sombra, as características distintivas de cada animal são listadas de modo a contrastar 
as	semelhanças	com	os	seres	humanos	ou	outros	animais,	a	fim	de	enfatizar	este	sentido	de	totalidade.	

5  É importante sublinhar por ocasião de uma visita a um jardim zoológico/aquário que este não é o seu ambiente natural e que não é 
justo que se tornem tema de um espectáculo.
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ACTIVIDADE 5.3.1
ENCENAÇÃO PARA UMA COMPREENSÃO MAIS AMPLA

Objectivos Apresentar formas de familiarizar as crianças com várias práticas artísticas.
  Demonstrar como aumentar a sensibilização e compreensão das crianças para com os animais e outros seres 

vivos. 
  Reconhecer o uso de técnicas teatrais para que as crianças experimentem a expressão criativa para a 

dinâmica da representação de papéis.
 	 Ligar	 várias	 obras	 artísticas	 através	 de	 temas	 comuns	utilizados	 como	figuras	 e	 conceitos	 (por	 exemplo,	

animais nas pinturas e animais nos jogos de role-playing)

Tipo de actividade Palestra de grupo, Apresentação do PPT, expressão artística e role-playing, Avaliação dos conceitos e 
experiências discutidos em grupo

Tamanho do grupo Até 20 participantes

Materiais Computador, projector de vídeo, cortina (ou uma grande folha de tecido), projector (ou uma forte fonte de luz), 
papel A4, papéis pegajosos

Instruções Após a apresentação do PPT de obras de arte seleccionadas,
  Convidar os educadores a jogar um jogo de teatro de sombras.
  Cada estagiário selecciona um animal para imitar e executa-o no “palco”.
  Espera-se que o resto do grupo adivinhe o animal imitado.
  Pedir aos educadores que façam uma lista dos conceitos dos animais com os quais se diferenciam uns dos 

outros para serem relacionados no processo de ensino do teatro de sombra. 
  Pedir aos educadores que façam uma lista das características que esses animais têm em comum com os 

humanos para serem realçados durante as actuações.
• Onde e como vivem os animais (em grupos, debaixo de água, etc.)
• Anotar os animais e colocá-los sob a característica relacionada explicando as características comuns, 

sublinhando as semelhanças com os seres humanos (dinâmica social, duração da vida, etc.).

  Sublinhar as características e semelhanças dos animais para orientar os estagiários entre o conceito de 
plenitude dos seres vivos.

  Discussão em grupo sobre os animais realizados, as suas características e ambientes.

Resumo e avaliação
da actividade Síntese do que foi aprendido (imitação dos animais, actividades corporais, encenação).
  Reflexão sobre as obras de arte seleccionadas apresentadas em PPT.

Variações A actividade pode ser enriquecida com os seguintes procedimentos:
• Os	educadores	podem	ser	convidados	a	fazer	uma	lista	de	canções	relacionadas	com	animais,	a	fim	de	

utilizar a música para converter as imitações das crianças e as actividades de representação de papéis 
numa	rotina	artística,	na	qual	todos	podem	voltar	a	cantar,	se	quiserem,	com	os	sons	animais	que	fizeram	
durante o teatro de sombras, o que resultará na ligação de laços mais fortes com a representação dos 
seres vivos.

• Os educadores podem ser convidados a associar os animais a serem apresentados no teatro de sombras 
com as histórias de Ésopo de La Fontaine. Desta forma, a informação de base e a representação de papéis 
para cada animal podem ser enriquecidas com literatura já escrita e também podem ser imitadas muito 
mais motivadas pelas crianças dentro do círculo cultural.

• Visitar	uma	quinta,	abrigo	ou	zoo/aquário	de	animais	a	fim	de	permitir	aos	educadores	desenvolver	laços	
mais fortes com os animais como amigos e seres vivos semelhantes. Os estagiários combinarão as 
experiências adquiridas com as actividades e a visita para reconstruir um sentido mais amplo de unidade.
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FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO E AUTO-REFLEXÃO

Ferramenta/Método de Avaliação
Participação e Reflexão

Após a unidade, convidar os educadores a reflectir sobre a sua experiência:
• Síntese do que foi aprendido (imitação dos animais, actividades corporais, encenação).
• Reflexão sobre as obras de arte seleccionadas apresentadas em PPT.
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HANDOUT 5.3
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UNIDADE 5.4
RETRATOS PARA UMA EMPATIA MAIS PROFUNDA

Objectivos Demonstrar como uma actividade artística pode conduzir a um processo de melhor conhecimento de si 
próprio e dos outros. 

  Apresentar formas de familiarizar as crianças com várias práticas artísticas.    
  Ganhar a experiência para implementar práticas artísticas manuais para manipular imagens impressas e 

visuais
  Reconhecer a importância do conceito de si e dos outros

Materiais Computador, projector de vídeo, impressões em BW dos retratos, um smartphone ou tablet (para tirar 
fotografias),	papel	A4,	papéis	adesivos,	tesouras	e	cola	(detalhado	na	Ficha	de	Actividade	5.4)

Hora  90 minutos

Folhetos/Actividades PPT apresentação das obras seleccionadas, Folha de Actividades 5.4, Folha de Apoio 5.4

O	rosto	é	a	parte	integrante	mais	importante	da	identidade	humana.	Podemos	identificar	as	pessoas	pelo	seu	rosto,	que	é	também	um	
meio de expressão física para reflectir o estado de espírito ou as emoções. O rosto é também um tema importante para obras de arte como 
retratos ou bustos através da história da arte. Portanto, com os seus numerosos exemplos e estruturas ricas em expressões, é adequado 
para criar um interesse pela pintura para as crianças como uma prática artística.

A Unidade concentra-se na construção de uma consciência para os educadores sobre o potencial e a importância do desenho de retratos 
para as crianças para criar ligações e laços com os seus colegas e amigos e também dentro de si mesmos. A ligação para criar tais ligações 
é conseguida através da promoção da observação e análise das características artísticas do rosto. Os educadores são convidados a discutir 
o uso da pintura de retratos para descobrir características anatómicas do rosto humano e formas geométricas abstractas, examinando os 
seus próprios rostos ou os rostos. A estrutura simétrica do rosto humano é um excelente material para as crianças copiarem e completarem, 
o que lhes permite melhorar as suas práticas artísticas e também as suas expressões pessoais. A Unidade também encoraja os educadores 
a aplicar este tipo de actividades, a criar laços fortes entre as crianças ao compararem as diferenças nos seus retratos que desenham, a 
aceitarem-se como são, e a sujeitarem-se mutuamente como reflexos estéticos na sua produção artística.

A Unidade contém:
Apresentação de quadros de retratos: Apresentação de exemplos de retratos de diferentes períodos da história da arte, proporcionando 
aos estagiários uma carteira de fundo para avaliação de obras de arte semelhantes. Os estagiários serão lembrados da necessidade de 
visitar	um	espaço	artístico	antes	dos	workshops	que	irão	realizar	nas	suas	aulas,	e	dos	benefícios	obtidos	com	esta	visita	a	fim	de	melhorar	
as actividades de desenho com base nas obras de arte do espaço artístico visitado. A apresentação incluirá também informação sobre os 
pintores, a técnica e o conteúdo. Desta forma, os estagiários obterão antecedentes teóricos e estéticos para analisar, interpretar e compor 
pessoalmente várias pinturas de retratos, para poderem organizar os seus próprios ateliers.

Trabalho de grupo: Os educadores serão convidados a discutir sobre as características dos retratos a avaliar, relacionadas com a 
apresentação	feita	anteriormente.	Estas	interpretações	deverão	levar	os	estagiários	a	construir	uma	base	para	identificar	as	características	
físicas do proprietário do retrato e também gostos/disgostos, ideias, etc. Deve ser dada especial atenção às questões que levam a revelar a 
auto-identidade e não a origem, género, etc.

Workshop prático:	Os	educadores	deverão	tirar	as	suas	próprias	fotografias	de	retrato	através	de	um	smartphone	(ou	de	um	tablet)	a	fim	
de serem impressas numa folha de papel A4 em escala de cinzentos. A seguir, os educadores serão convidados a fazer colagens sobre 
os seus próprios retratos impressos para fazer composições novas e autênticas com as peças dos retratos mostrados na apresentação 
fornecida pela Folha de Apoio 5.4.
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ACTIVIDADE 5.4.1
RETRATOS PARA UMA EMPATIA MAIS PROFUNDA

Objectivos Demonstrar como uma actividade artística pode conduzir a um processo de melhor conhecimento de si 
próprio e dos outros. 

  Apresentar formas de familiarizar as crianças com várias práticas artísticas.    
  Ganhar experiência para implementar tecnologias digitais nas práticas artísticas.
  Reconhecer a importância do conceito de si e dos outros para as crianças.

Tipo de actividade PPT Apresentação, utilização de ferramentas digitais e software, avaliação dos conceitos e experiências 
discutidos em grupo.

Tamanho do grupo Até 20 participantes

Materiais Computador, projector de vídeo, papel A4, papel autocolante, impressora, tesoura e cola, impressões a preto e 
branco	dos	retratos,	telefone	inteligente	ou	tablet	(para	tirar	fotografias)

Instruções Após a apresentação do PPT de obras de arte seleccionadas,
  Convidar os educadores a discutir as características e características anatómicas de um rosto humano de 

acordo com os exemplos que mostraram na apresentação.
  Faça uma lista das características do rosto humano e explique-as em breves notas como se segue:

• Onde estão os componentes comuns do rosto localizados uns em relação aos outros (a boca é mais baixa 
do que o nariz, etc.)?

• Quais são as características especiais (cor dos olhos, tamanho da boca, sardas, etc.)?
• Que conceitos podem ser reflectidos através de várias características destes componentes do rosto 

(felicidade,	raiva,	excitação,	curiosidade,	profissão,	sexo,	idade,	estilo	de	vida,	etc.)
• Anotar as características dos componentes anatómicos para fazer uma característica facial proposta 

pelos grupos colá-los no quadro lado a lado.
• Escrever as características educacionais a serem reflectidas pelos componentes anatómicos a serem 

pensados para as crianças, simplesmente analisando um rosto e colocando-os debaixo do componente 
relacionado.

• Fazer	 corresponder	 os	 conceitos	 anteriores	 às	 especificações	 educacionais	 revelando	 a	 inter-relação	
entre o conceito reflectido e a característica física (olhos grandes - curiosos).

 	 Tirar	fotografias	de	retratos	dos	educadores
  Imprima-os a preto e branco A4
  Trabalhar nas impressões para melhorar, alterar ou manipular as expressões cortando e colando os retratos 

da Folha de Apoio 5.4. sobre a mesma como colagens.
  Discussão em grupo sobre os retratos impressos e recompostos, o processo e o valor estético dos resultados 

finais.

Resumo e avaliação da actividade
• Síntese do que foi aprendido através do estudo da anatomia facial e da aplicação de técnicas de colagem
• Reflexão sobre as obras de arte seleccionadas apresentadas em PPT.

Variações A actividade pode ser enriquecida com os seguintes procedimentos:
  Os educadores podem ser convidados a imprimir metade dos seus rostos e completar a outra metade à 

mão com ferramentas simples de desenho como lápis de cor e lápis de cera. Outro valor acrescentado pode 
ser	alcançado	propondo	a	cada	educador	que	seleccione	um	retrato	de	um	movimento	artístico	específico	
(cubismo, impressionismo, etc.) e imite as características estéticas deste movimento desenhando/pintando/
colagem e completando a metade que falta do seu rosto, criando um contraste para revelar a mudança entre 
a imagem manipulada e a original.
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FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO E AUTO-REFLEXÃO

Ferramenta/Método de Avaliação 
Participação e Reflexão

Após a unidade, convidar os educadores a reflectir sobre a sua experiência:
• Síntese do que foi aprendido através do estudo da anatomia facial e da aplicação de técnicas de colagem
• Síntese do que foi aprendido pelas características físicas do rosto
• Reflexão sobre as obras de arte seleccionadas apresentadas em PPT.
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HANDOUT 5.4
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CONCLUSÃO

Este módulo estimula os professores a observar e a tomar consciência das expressões artísticas em diferentes ambientes, em diferentes 
formas e escalas, e a estimular a criatividade dos seus alunos através de diferentes técnicas lúdicas. A criatividade é uma das características 
e características vitais da humanidade. Também não pode ser pensada directamente, mas pode ser estimulada, ampliada e exposta 
através de actividades e avaliações estruturadas e detalhadas. As artes desempenham um papel importante no desenvolvimento humano, 
potenciando o crescimento das vias cognitivas, emocionais e psicomotoras no cérebro. Além disso, a aprendizagem das artes proporciona 
uma maior qualidade da experiência humana ao longo da vida de uma pessoa. Portanto, a aplicação de práticas artísticas na educação 
pré-escolar é altamente importante para proporcionar às crianças uma plataforma onde possam aplicar livremente a sua criatividade, ao 
mesmo tempo que recebem conhecimentos básicos que formarão não só a base da sua educação futura, mas também a sua personalidade. 
O que conta hoje em dia é conceber um sistema educativo centrado na característica ao mesmo tempo que toma a dinâmica de hoje, o que 
força uma sociedade global unida na diversidade.
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