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IO3 
KIT DE FERRAMENTAS 

EDUCLAB

Introdução

Este Toolkit é a terceira produção intelectual (IO3) do projecto financiado pelo Erasmus+ EDUCLAB 
(Education and Digital Cultural Laboratory). O seu objetivo é fornecer uma ferramenta prática e 
inovadora para os educadores implementarem oficinas culturais na sala de aula com crianças 
dos 3 aos 5 anos de idade com diferentes contextos culturais, no âmbito do Ano Europeu do 
Património Cultural. 
O Kit de Ferramentas irá apoiar eficazmente os educadores na organização e implementação 
de workshops culturais, fornecendo-lhes instruções passo-a-passo sobre como realizar as 
actividades na sala de aula, bem como recursos, técnicas e materiais que podem utilizar 
diretamente durante os workshops. Além disso, os workshops descritos têm em consideração a 
possível participação de crianças com deficiência e com origem migrante.
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Objetivos gerais

A relação entre o educador e a criança é o aspecto mais importante para alcançar os objectivos 
estabelecidos. A natureza desta relação tem que ser criativa, em alguns casos também pode ser 
artística, no entanto é preciso saber como funcionam os processos criativos e quais são os seus 
resultados, e estes só podem ser aprendidos através da experiência direta. Por esta razão, ao tentar 
aproximar as crianças da arte e da complexidade das linguagens expressivas, o educador deve estar 
atento às obras de arte, práticas e poéticas de um artista ou de um movimento artístico e, claro, às 
técnicas artísticas propostas na sala de aula. Ao mesmo tempo, o educador deve ter a capacidade 
de planear, aplicar e adaptar métodos e técnicas artísticas de acordo com as caraterísticas das 
crianças e sua capacidade de aprender, e deve ser capaz de fazer emergir o potencial expressivo do 
grupo/classe, tanto a nível individual como coletivo.
Um dos objetivos mais importantes das atividades artísticas é estimular a criança a se expressar 
espontaneamente. Por isso, o educador deve criar um contexto onde as crianças possam libertar a 
sua criatividade, que é um elemento inerente à sua natureza.
Neste enquadramento, o educador deve ser um ponto de referência inicial que guie a criança no seu 
próprio espaço expressivo e depois a deixe livre para criar o seu mundo artístico através da prática 
direca. Desta forma, o processo e o resultado final adquirem a mesma importância ao nível do 
planeamento e da metodologia. Quanto aos aspectos de avaliação, auto-avaliação e implementação 
dos resultados, estes têm de ser analisados tanto durante como no final da implementação do 
workshop, tendo em consideração a relação criativa como um todo.
As técnicas artísticas e obras de arte de um artista, os personagens e temas das oficinas devem ser 
mostrados em sala de aula através de projeções de fotos e vídeos, o uso de aplicativos interativos, 
mostrando livros ilustrados e livros infantis. Todos os suportes devem ser escolhidos em função do 
que melhor se adequa à visita educativa num museu de arte ou exposição temporária, locais de 
interesse histórico ou arqueológico, sócio-antropológico, ambiental e científico.

As oficinas culturais deverão alcançar os seguintes objetivos:
•  Criar momentos de bem-estar e diversão, através de jogos, como um meio insubstituível para 

descobrir e experimentar diferentes técnicas e materiais expressivos.
• Desenvolver o pensamento crítico.
• Estimular a interacção e a comunicação, não só a nível verbal, mas até mesmo nos seus aspetos 

emocionais e corporais. Cada atividade seguirá o princípio da gradualidade na abordagem das 
técnicas artísticas e dos artistas propostos.

• Proporcionar a possibilidade de aprender sobre múltiplos canais expressivos, estimulando em 
particular a percepção visual, táctil, auditiva e cinestésica.

• Valorizar a expressão plástica e figurativa de cada criança num contexto em que ela possa 
experimentar e comunicar livremente.

• Para as crianças mais novas, o rabisco e a mancha são um exercício importante que melhora a 
coordenação olho-mão, a precisão e a adaptação sensorimotora.

• Promover a integração, empatia e socialização através do trabalho em grupo.
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• Promover o respeito pelo próprio ritmo de cada criança, com base nas suas necessidades 
pessoais de comunicação. Evite em qualquer caso a pressa que gera ansiedade e promova 
experiências que requerem espera e paciência.

• Experiência com dispositivos tecnológicos e novos meios de comunicação contemporânea, 
vídeos, música, performances e aplicações interactivas, para tornar o projecto o mais próximo 
possível do mundo infantil e do seu quotidiano.

Interdisciplinaridade e aplicação da abordagem STEAM

A metodologia aplicada no Toolkit baseia-se numa abordagem moderna e interdisciplinar da 
investigação e inovação que está agora a ser adoptada no ensino escolar: a abordagem STEAM. A 
educação STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática) tem recebido mais atenção 
na última década, pois ajuda os educadores a incorporar múltiplas disciplinas ao mesmo tempo e 
promove experiências de aprendizagem que permitem às crianças explorar, questionar, pesquisar, 
descobrir e exercer habilidades inovadoras de construção (Colker e Simon, 2014). Os conceitos 
STEAM são de segunda natureza para as crianças, pois elas gostam de explorar e experimentar 
dentro do seu ambiente natural. Robelen (2011) afirma que a integração STEAM permite a 
intersecção das artes com os campos STEM, o que não só pode melhorar o envolvimento e a 
aprendizagem dos alunos, mas também ajudar a desbloquear o pensamento criativo e a inovação.
É por isso que os workshops descritos em cada capítulo deste Toolkit são baseados numa 
abordagem interdisciplinar e promovem a aprendizagem activa através de actividades práticas 
e multissensoriais, uso de tecnologias, experiências, visitas a diferentes locais, criação de um 
ambiente seguro e divertido, processos baseados em projetos, e inclui as artes.

Estrutura do percurso educativo

O percurso educativo é orientado para crianças entre 3 e 5 anos e será dividido em 2 fases:

A. Planeamento de workshops e definição de objetivos educacionais
B.  Implementação do Workshop:

• Atividades preliminares de oficinas antes de visitar um museu de arte ou exposição temporária, 
locais de interesse histórico ou arqueológico, sócio-antropológico, ambiental e científico 

• Atividade de oficina ou visita educacional a um museu de arte ou exposição temporária, 
lugares de interesse histórico ou arqueológico, sócio-antropológico, ambiental e científico 

• Atividades em contexto de sala de aula, após a visita educativa 
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A) Planeamento e definição de objetivos pedagógicos do workshop
O planeamento dos workshops será levado a cabo pela equipa de educadores da ECEC e/ou 
por um coordenador de projeto e deve ter em conta todos os aspetos teóricos e metodológicos 
relacionados com o ensino da arte, bem como delinear cuidadosamente as várias fases das 
atividades e os objetivos finais. Uma vez identificado o tema geral dos workshops, é essencial ter em 
consideração alguns aspetos relativos aos recursos humanos e ao contexto em que os workshops 
serão realizados: 
• Análise do contexto museológico da cidade onde se situa o jardim de infância e, respetivamente, 

a escolha do local a visitar e das oficinas a realizar com as crianças, de acordo com a unidade 
didática do museu ou local de interesse escolhido. O planeamento das atividades deve 
também ter em conta as atividades educativas oferecidas pelos museus ou locais de interesse 
selecionados, de modo a criar continuidade entre as oficinas realizadas no jardim-de-infância e 
no museu. Assim, os workshops na sala de aula devem ser organizados de forma coerente, de 
modo a ligar as atividades dos workshops realizadas de forma independente com os workshops 
aprofundados realizados durante a visita. Se, por qualquer razão, não for possível realizar 
qualquer visita pedagógica a um museu, os ateliers podem também ser concebidos no âmbito 
de outros projetos interdisciplinares, de acordo com o programa pedagógico do ano letivo em 
curso.

• Verificação das competências técnicas dos educadores que irão dirigir os workshops, com base 
nos temas e técnicas escolhidos para o projeto. Nesta fase é possível envolver um artista ou 
mediador cultural no planeamento das oficinas, na formação dos educadores a nível teórico e 
prático, mas também na implementação das oficinas na fase B. 

• Conceção das unidades de ensino individuais e entrega da folha de trabalho apropriada do Kit de 
Ferramentas onde são inseridas informações sobre atividades práticas passo a passo.

• Análise das caraterísticas das aulas: número de crianças, possibilidade de gerir o layout da sala 
de aula de acordo com as atividades, presença de crianças com deficiências intelectuais e/ou 
físicas. O tamanho do grupo pode ser livremente estabelecido com base nas peculiaridades do 
ambiente do jardim de infância e nas caraterísticas das crianças, tendo em conta a possibilidade 
de dividir a turma em grupos e prestando particular atenção aos espaços disponíveis para as 
oficinas. As atividades podem ser realizadas com um mínimo de 8 crianças até um máximo de 
25 ao mesmo tempo.

• Análise dos recursos económicos disponíveis para materiais didáticos considerando o tipo de 
atividade e o número de crianças. 

• O programa de oficinas preparatórias e aprofundadas a serem realizadas na sala de aula deve 
ser detalhado numa folha didática a ser entregue aos educadores que realizarão as atividades, 
com indicações detalhadas de como implementar as diferentes atividades / oficinas (de duração 
máxima de 1 hora), tendo em consideração a idade das crianças. A descrição dos workshops a 
serem realizados na sala de aula é fornecida neste Kit de Ferramentas.

B) Implementação de Workshops:
Atente nos vários capítulos do Kit de Ferramentas.
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Possíveis fatores de risco durante a implementação

No caso das deficiências, especialmente do autismo, mas também quando se trata de crianças 
estrangeiras que mostram claramente dificuldades de expressão, os aspetos verbais podem ser 
difíceis de gerir. Nestes casos específicos é necessário criar um caminho introdutório, para toda 
a classe ou grupo, através da mediação linguística, enquanto que para as actividades manuais as 
dificuldades de inclusão são certamente menores. 
Em qualquer caso, se algumas das crianças têm dificuldades com a argila, que pode ser um material 
difícil de gerir, o caminho introdutório deve ajudar a ganhar lentamente confiança com o material: 
não deve ser demasiado fluido, caso contrário pode ser demasiado envolvente e desestabilizador. O 
caminho introdutório terá fases de jogo, já que a apresentação do material é realmente importante. 
Por exemplo, argila de diferentes cores pode ser apresentada em formato de cubo. As crianças 
serão envolvidas num jogo de mover os cubos de um lado para o outro ou empilhá-los um sobre o 
outro. Numa fase posterior, pode-se prever outro tipo de ação, como pressionar a superfície do cubo 
com os dedos (um cubo cada), de modo a sentir como o material se transforma. Outras experiências 
podem ser: orientar as crianças com gestos delicados para mudar a forma do material: do cubo para 
a esfera; suavizar o material - nesta fase inserir um pouco de música relaxante dos Micro passos 
para alcançar o objetivo final da atividade prática.

Avaliação e reunião de informação

No final de cada workshop, os educadores terão de criar um momento de partilha de alguns 
minutos com as crianças e ouvir o seu feedback através de algumas perguntas relacionadas com 
o workshop, como por exemplo: O tema do workshop foi divertido? Porquê? As atividades práticas 
têm sido difíceis? Porquê? Os educadores terão de escrever as respostas que serão então o tema 
do interrogatório.
Em paralelo, durante o workshop, o coordenador terá de supervisionar as atividades e avaliar a 
dinâmica da relação entre o educador e as crianças, se possível através de um formulário específico.
A recolha destes dados é útil por duas razões: primeiro, para a avaliação do desempenho do 
educador e, segundo, para a avaliação da atividade. O coordenador também pode cruzar os dados 
recolhidos com o feedback das crianças e, assim, monitorizar o progresso das unidades didáticas. 
Os resultados recolhidos e os aspetos a melhorar serão partilhados durante as reuniões de pessoal, 
de modo a encorajar a troca de experiências, estimular a capacidade de autocrítica e encorajar 
processos motivacionais para melhorar o desempenho dos educadores. Desta forma, os educadores 
poderão partilhar as suas impressões e dificuldades com a equipa, estimular-se mutuamente e 
melhorar as suas condições de trabalho através de um brainstorming frequente. Durante a fase 
de supervisão, o coordenador também poderá fazer filmagens de vídeo para reobservar a dinâmica 
durante o workshop realizado e avaliar se os objetivos foram alcançados.
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Outras dicas e sugestões

Ao analisar as diferentes obras de arte e seus conteúdos, personagens, objetos, cores e linhas, prevê-
se que os educadores criem materiais de apoio interativos para que as crianças possam brincar 
com a obra de arte “em si”. Estes podem ser reproduções de obras de arte em formato de puzzle que 
podem ser recompostos, observando as coisas através de diferentes filtros e cores, manipulando 
materiais dos quais a obra de arte foi criada, simulando posições, sons, formas, emoções presentes 
nas obras de arte, assumindo o papel do personagem retratado com o uso de tecidos. Em alguns 
casos é recomendado recompor a obra de arte utilizando outro material ou técnica diferente da 
utilizada pelo artista, como cartões coloridos ou recompor na sala de aula os objetos presentes 
na pintura com objetos reais. Na fase de planeamento, todas as formas de análise da obra de arte 
devem ser valorizadas. Quando se trata de crianças com deficiências e/ou dificuldades linguísticas 
em geral, a arte é utilizada exactamente devido ao seu imediatismo e à capacidade de comunicar 
sem palavras.
Em qualquer caso, para crianças imigradas e crianças com deficiência não é possível fazer uma 
avaliação teórica a priori. As atividades devem ser co-desenhadas, adaptando o programa educativo 
geral às oficinas específicas. Se, por exemplo, houver crianças com autismo, pelo menos dois tipos 
de atividades devem ser previstas: uma para o alto e outra para o baixo funcionamento e cada 
criança com autismo tem as suas próprias características.
Para a deficiência em geral e, especialmente para as crianças pequenas, o conteúdo não pode 
ser transmitido da forma tradicional, devemos trabalhar antes a experiência relacionada com 
a observação de uma obra de arte, como foi dito acima. Além disso, para crianças estrangeiras, 
crianças imigradas e crianças com deficiência, uma abordagem verbal pode ser ainda mais 
frustrante e ineficaz.
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Cidadania Activa e Ambiente

1. Breve introdução sobre os objetivos e o contexto do workshop
Nos programas europeus de formação e educação, a promoção da cidadania ativa desempenha 
um papel cada vez mais fundamental, com especial incidência em questões como a cidadania 
democrática, os direitos humanos, o valor da interculturalidade, o anti-racismo, a atenção às 
questões ambientais. O caminho educativo encorajará as crianças a refletir sobre a importância da 
biodiversidade, que também pode ser interpretada como uma metáfora ideal de que a diversidade 
é um valor muito importante. O programa inclui várias atividades em sala de aula e uma visita a 
um lugar de particular interesse para os temas abordados: zoológico, museu de ciências naturais, 
jardim botânico, visita a um parque público, um lago, uma montanha ou o mar.

2. Recursos necessários
Para a realização das oficinas são necessários alguns materiais didáticos que a equipa de 
educadores terá que encontrar primeiro. Para a realização das oficinas focalizadas na biodiversidade 
será necessário identificar alguns livros ilustrados sobre a variedade de organismos vivos e seus 
respetivos ecossistemas, melhor se divididos por reinos: Monera (os procariotas), Protista (os 
eucariotas unicelulares), Fungos (fungos e organismos relacionados), Plantae (as plantas), Animalia 
(os animais). Da mesma forma, é necessário identificar alguns livros ilustrados que, através de uma 
linguagem acessível às crianças, que expliquem os efeitos da falta de desenvolvimento sustentável 
(poluição da água, efeito estufa, ciclo de resíduos, etc.).
Os livros ilustrados serão muito importantes para introduzir os vários temas às crianças, através 
da narração de histórias e da projecção de imagens através de tablet, TV ou projecção de vídeo 
com quadro branco interactivo. Também é possível utilizar vídeos e/ou documentários dirigidos 
especificamente às crianças.

1) Encontrar livros ilustrados de livre acesso para crianças no 
campo da biodiversidade e os efeitos de um desenvolvimento 
sustentável fracassado.

2) Criação de personagens tácteis relacionados com os cinco 
Reinos. Os educadores terão de criar formas de cartão com as 
quais as crianças possam brincar. Por exemplo, podem recriar 
uma bactéria com uma forma de cartão coberta com tecidos 
coloridos; um cogumelo usando madeira clara; uma folha e 
uma parte de um animal através do uso de vários materiais.

3) Preparação de materiais para as atividades: madeira e/ou 
papelão; materiais naturais como tecidos, têxteis, madeira, 
cortiça, folhas, papel, cartão, cola quente, cola; esponjas, rolos 
de pintura e pincéis. Cilindros de cartão a recuperar de rolos 
de cozinha.
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3. Tamanho do grupo
As atividades podem ser realizadas com um mínimo de 8 crianças até um máximo de 25 ao mesmo 
tempo.

4. Duração
O percurso educativo prevê três oficinas de cerca de 1 hora e meia cada, incluindo uma visita a um 
local de interesse ambiental.

5. Instruções passo a passo para o educador sobre como implementar as atividades
O percurso educativo é dirigido a crianças entre 3 e 5 anos e será dividido em 3 fases:
•  Atividades preliminares de oficina antes de visitar um Jardim Zoológico, um museu de ciências 

naturais, um jardim botânico, um parque público, um lago, uma montanha ou o mar.
• Atividade de oficina ou visita educacional a um Jardim Zoológico, um museu de ciências 

naturais, um jardim botânico, um parque público, um lago, uma montanha ou o mar.
• Atividades de oficina na sala de aula, após a visita educativa a um jardim zoológico, um museu de 

ciências naturais, um jardim botânico, um parque público, um lago, uma montanha ou o mar.

Durante o primeiro workshop na sala de aula:
Workshop nº 1 - duração: aprox. 1 hora e meia
(5 minutos) O grupo está sentado em círculo ao redor do educador, que anuncia que será realizada 
uma oficina, e explica qual é o tema do workshop e suas fases, a fim de criar entusiasmo e 
expectativas.
(15 minutos) Nesta primeira fase, o educador envolve as crianças numa leitura animada, baseada no 
tema da biodiversidade e possivelmente num texto previamente escrito pela equipa de educadores. 
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As crianças devem sentar-se todas num tapete, 
o que indica um perímetro onde se realiza a 
leitura animada. O educador pode adotar várias 
técnicas para dramatizar a leitura, utilizando 
objetos, imagens ou projeções, tabuletas, ou 
criando sons durante a narração. Nesta fase, 
as crianças devem estar envolvidas em ações, 
como mover o corpo imitando os movimentos 
do educador ou reproduzir sons. A interação 
nesta primeira fase é muito importante, para não 
tornar as crianças demasiado passivas. Durante 
a leitura, o educador terá de utilizar as formas 
de cartão previamente criadas (ver secção n.2), 
para que as crianças as possam tocar e brincar 
com as formas que representam as personagens 
dos cinco Reinos.
(30 minutos) As crianças estão envolvidas numa 
oficina de pintura prática. Educadores e crianças 
terão que pintar 5 tapetes de papel de 2 metros 
por 2 metros, por isso é necessário dividir a 
turma em 5 grupos. Cada grupo terá a mesma 
paleta de cores: amarelo, vermelho, azul, branco 
e preto. Cada criança será livre para criar a cor 
que quiser e pintar com esponjas, pincéis e rolos 
nos espaços que quiser. O resultado final será a 
criação de 5 tapetes de papel, cada um diferente 
do outro, mesmo que as cores fornecidas para os diferentes grupos sejam as mesmas. A diversidade 
de cores torna-se a metáfora da biodiversidade, a nível iconográfico os 5 tapetes representam a 
relação intrínseca entre os vários Reinos. É importante que durante a fase de pintura as crianças 
sejam livres para entrar descalças na folha, mas o educador deve dizer-lhes para o fazerem com 
cautela. Os tapetes de papel têm de ser completamente cobertos com cores e o processo deve ser 
cuidadosamente coordenado, permitindo a entrada de um máximo de duas crianças de cada vez 
dentro do espaço para evitar confusão. O facto de trabalhar em grupo e “criar uma equipa” representa 
um método para aprender a respeitar a presença dos outros, que pode ser estendido geralmente ao 
respeito de outras espécies. Ao mesmo tempo, cada criança terá um cilindro de cartão, recuperado 
dos rolos de cozinha. As crianças pintarão o cilindro de cartão, utilizando uma ou mais cores à sua 
escolha. Uma vez pintado o cilindro, ele tornar-se-á num telescópio através do qual as crianças irão 
explorar o mundo nas próximas atividades.
(5 minutos) Tempo da reflexão final: os educadores sentam-se em círculo com as crianças e 
perguntam-lhes se a atividade foi interessante, se o workshop prático foi fácil ou difícil e quais são 
as suas impressões (anote as respostas).
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Durante o segundo workshop na sala de aula:
Workshop nº 2 - duração: aprox. 1 hora e meia
As atividades previstas no segundo workshop terão por base o primeiro workshop realizado em 
sala de aula e, eventualmente, a atividade / visita educativa que teve lugar num local de interesse 
ambiental.
As crianças observarão os 5 tapetes de papel coloridos e já secos, enquanto o educador as 
estimulará a refletir sobre o  porquê dos tapetes serem diferentes, mas semelhantes uns aos outros, 
que as cores, de qualquer forma, estão ligadas por uma relação muito forte, assim como os seres 
vivos (e não só) do Planeta Terra. Com o seu telescópio, as crianças serão guiadas através de 
uma atividade de exploração na horta da escola. A observação de plantas, relva, flores, insetos, 
pássaros, será essencial se combinada com o toque e o cheiro. As crianças terão de apanhar folhas 
caídas e usá-las para estampar, colar no papel, mas também erva, paus e matérias orgânicas como 
musgo ou substâncias inorgânicas como pequenas pedras. Depois de visitar o jardim, as crianças 
terão de reproduzir os seus seres vivos preferidos em papel ou cartão, utilizando várias técnicas 
artísticas (pintura, desenho, colagem). Contudo, cada grupo também terá a tarefa de criar pelo 
menos 5 representações dos seres pertencentes aos vários Reinos, além do seu favorito. Uma vez 
que os vários seres vivos e as folhas tenham sido feitos usando a técnica da espuma, as crianças 
terão de colar alguns destes personagens no seu próprio tapete de papel, enquanto os outros 
personagens nos outros tapetes não pintados por eles. Desta forma, cada grupo realizará o seu 
próprio ecossistema, que será enriquecido pelas intervenções de outros. Também é possível colar 
todos os materiais encontrados no jardim. O resultado final será uma representação coletiva do 
equilíbrio de um ecossistema composto por várias relações/grupos.
No final do workshop, o educador resumirá os principais resultados do percurso educativo realizado 
através de um momento de reflexão e comentará os resultados finais, bem como encorajará as 
crianças a falar sobre o que elas fizeram.
 
6.  Variações (instruções sobre como adaptar as atividades ao grupo etário específico 

das crianças)
Para a faixa etária das crianças às quais se dirigem as oficinas e, em particular, para as crianças de 
3/4 anos, os conteúdos que queremos comunicar devem ser sempre introduzidos através de jogos, 
descobertas e contos. É fortemente recomendada a utilização de imagens e dramatizações durante 
a narração dos contos e a valorização das associações visuais, auditivas e olfativas.
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História e arqueologia

1. Breve introdução sobre os objetivos e o contexto do workshop
Pedagogia para a história e pedagogia para a arqueologia são áreas muito importantes no 
desenvolvimento da própria identidade das crianças. A educação histórica e arqueológica, de facto, 
cria um elo importante entre o presente e o passado e torna as crianças mais sensíveis ao que 
parece ser intangível. O envolvimento das crianças em oficinas focalizadas em figuras históricas 
e na cultura material das civilizações do passado tem um valor decisivo na criação de uma ligação 
entre a identidade das crianças e a identidade do lugar onde vivem. Tendo em consideração as 
duas diferentes disciplinas abordadas neste capítulo, história e arqueologia, as actividades estarão 
ligadas entre si mas serão realizadas em momentos distintos. Com base no local onde se realizam 
os workshops, a equipa de peducadores terá primeiro que identificar temas, personagens e lugares a 
visitar, bem como criar materiais didáticos:
•  o tema principal da oficina (civilização ou figura histórica)
• local de interesse histórico ou arqueológico a visitar onde as crianças possam realizar um 

estudo experimental (residência histórica, museus, sítios arqueológicos, edifícios históricos de 
particular interesse)

• criação de alguns materiais didáticos para as atividades e criação de uma história para ser 
contada em sala de aula durante as atividades

Se existem sítios arqueológicos e lugares de interesse histórico e cultural na cidade, o percurso 
educativo pode criar ligações temáticas entre lugares e/ou figuras, inserindo atividades de 
enquadramento histórico e arqueológico nas oficinas.

2. Recursos necessários
PARA O WORKSHOP SOBRE HISTÓRIA
Para a implementação do workshop sobre história, a equipa de educadores tem que criar primeiro 
alguns materiais didáticos, como um ou mais formatos de cartão representando figuras e atributos 
simbólicos (espada, escudo, flecha, chapéu, medalha, bastão, etc.). As formas devem ter cerca 
de 70/80 cm de altura, ligeiramente mais altas do que as crianças. As figuras históricas devem 
ser selecionadas tendo em conta as esculturas colocadas em espaços públicos, representações 
iconográficas do passado em locais de particular interesse histórico (pinturas, frescos, fotografias 
antigas).
Uma vez escolhido o tema ou figura histórica, o grupo de educadores terá que criar alguns objetos 
antes de iniciar as atividades educacionais: 
1)  Criação de algumas formas de cartão de figuras humanas, com cerca de 0,5 cm de espessura. 

As formas devem ter cerca de 70/80 cm de altura, ligeiramente mais altas do que as crianças. 
As formas serão usadas durante a oficina para representar personagens históricos, por isso os 
educadores devem apenas desenhar as formas no cartão e recortar o perfil.

2) Criação de formas animais de cerca de 0,5 cm de espessura (por exemplo, um cavalo, um cão, 
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uma ave), com base nas figuras históricas identificadas, a sua altura deve ser proporcional à 
forma da respectiva figura humana. Criação de atributos simbólicos adequados às várias figuras, 
como por exemplo espada, escudo, flecha, chapéu, medalha, pau, etc. Mesmo para estas formas, 
é suficiente recortar o perfil.

3) Criação de n. 2 retângulos de cartão para cada criança. O tamanho deve corresponder mais 
ou menos ao busto da criança, enquanto num dos dois retângulos deve ser feito um corte que 
simule o pescoço de uma camisola.

4) Preparação dos materiais para as atividades: cartão de 0,5 cm de espessura, marcadores, 
tecidos, cola quente, cartolina colorida, papel de embrulho colorido e transparente, cordel.

PARA O WORKSHOP SOBRE ARQUEOLOGIA
Para a realização do workshop sobre arqueologia, a equipa de educadores tem de criar primeiro 
alguns materiais didáticos. Será necessário simular uma escavação arqueológica, portanto a equipa 
de educadores deverá criar uma série de caixas de cartão coloridas, para serem usadas fora das 
salas de aula, no jardim ou pátio da escola. As caixas devem ser cobertas com cartolinas coloridas, 
por exemplo, uma amarela, uma vermelha, uma azul, uma laranja e uma verde. O tamanho de cada 
caixa tem de ser: altura 30 cm, largura 50 cm, comprimento 90 cm. As caixas serão usadas para 
a simulação de uma escavação arqueológica, portanto devem ser colocadas num local adequado, 
pois serão preenchidas com terra, areia e agregado argiloso expandido. Para a realização da oficina, 
a equipa de educadores deverá preparar alguns materiais antes de iniciar as atividades educativas:
1)  Colocar as caixas coloridas num local adequado (pátio da escola ou jardim) a uma distância 

razoável uma da outra.
2) Encontrar um pequeno vaso de barro ou uma pequena ânfora para quebrar, para que possa ser 

reconstruído usando cola.
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3) Preparação de materiais para a oficina: peneira, talocha de plástico ou pequena colher de 
plástico, pequenas escovas para limpar os objetos encontrados durante a escavação, objetos 
ligados a vários períodos históricos.

3. Tamanho do grupo
As atividades podem ser realizadas com um mínimo de 8 crianças até um máximo de 25 ao mesmo 
tempo.

4. Duração
O percurso educativo inclui 3 workshops de cerca de 1,5 horas cada, incluindo uma visita a um local 
de interesse histórico ou arqueológico.

5. Instruções passo a passo para o educador sobre como implementar as atividades
O percurso educativo é dirigido a crianças entre 3 e 5 anos e será dividido em 3 fases:
• Atividades preliminares de oficina antes de visitar uma casa histórica, um museu, um sítio 

arqueológico, edifícios históricos de particular interesse
• Atividade de oficina ou visita educacional a uma casa histórica, um museu, um sítio arqueológico, 

edifícios históricos de particular interesse.
• Atividades de oficina na sala de aula, após a visita educativa a uma casa histórica, um museu, 

um sítio arqueológico, edifícios históricos de particular interesse.

Durante o primeiro workshop sobre história na sala de aula: 
Workshop n. 1 - duração cerca de 1 hora e meia
(5 minutos) O grupo está sentado em círculo ao redor do educador, que anuncia que userá 
realizada uma oficina, e explica qual é o tema do workshop e suas fases, a fim de criar entusiasmo 
e expectativas.
(15 minutos) Nesta primeira fase o educador envolve as crianças numa leitura animada, com base 
nos temas e figuras escolhidos (o texto deve ser previamente escrito pela equipa de educadores). As 
crianças devem estar todas sentadas num tapete, que indica um perímetro onde se realiza a leitura 
animada. O educador pode adotar várias técnicas para dramatizar a leitura, utilizando objetos, 
imagens ou projecções, tabuletas, ou criando sons durante a narração. Nesta fase, as crianças 
devem estar envolvidas em ações, como mover o corpo imitando os movimentos do educador ou 
reproduzir sons. A interação nesta primeira fase é muito importante, para não tornar as crianças 
demasiado passivas. 
(30 minutos) As crianças estão envolvidas num workshop prático de colagem. Educadores e crianças 
terão que completar os formatos de cartão que a equipa de educadores recortou anteriormente. A 
turma pode ser dividida em vários grupos, que terão a tarefa de colar vários materiais nas formas 
usando cola. As crianças terão de recortar e colar os vários materiais, tais como cartões e tecidos, 
sobre as formas humanas.
As crianças devem ser livres para cobrir as formas de acordo com suas escolhas e habilidade 
manual, mas indicações claras devem ser dadas para certas formas, como por exemplo, em relação 
ao busto onde os tecidos devem ser colados para criar um vestido ou a espada onde o papel prata 
colado deve ser colado, etc. As crianças devem ser acompanhadas na escolha dos materiais a serem 
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utilizados para alcançar o resultado final, no entanto, o seu trabalho deve refletir a sua capacidade 
de coordenação olho-mão. Uma vez terminada a oficina, o educador pode colar os vários elementos 
nas figuras (chapéu, escudo, espada, etc.) com cola quente.
(5 minutos) Tempo da reflexão final: o educador senta-se em círculo com as crianças e pergunta-
lhes se a atividade foi interessante, se a oficina prática foi fácil ou difícil e quais são as suas 
impressões (anote as respostas).

Durante o segundo workshop na sala de aula:
Workshop nº 2 - duração: aprox. 1 hora e meia
As atividades previstas no segundo workshop basear-se-ão no primeiro workshop realizado na 
sala de aula e, eventualmente, na atividade/visita educativa que teve lugar num local de interesse 
histórico e cultural.
O educador retomará a narração da história usando as formas realizadas no primeiro workshop. 
As crianças devem ser apresentadas à atividade através de uma espécie de ritual, possivelmente 
acompanhadas em um tapete e sentadas no chão. Uma vez concluída a leitura animada, as crianças 
são envolvidas numa oficina de colagem semelhante à que teve lugar durante a primeira oficina.
A equipa de educadores fornecerá a cada criança 2 cartões, que representam uma espécie de 
camisola sem mangas. As crianças podem colar tecidos e cartolinas nestas formas, de acordo 
com a sua criatividade, depois o educador juntará as duas formas com um fio, colado com cola 
quente, à altura dos ombros. O tamanho das duas cartolinas retangulares deve corresponder 
aproximadamente ao busto das crianças, considerando que numa das duas formas deve ser feito 
um corte que simule o pescoço de uma t-shirt, uma vez que esta será depois colocada no peito das 
crianças. Desta forma, cada criança terá um busto que recorda as figuras históricas anteriormente 
criadas.
______
A oficina também pode incluir a criação de outras formas de cartão que as crianças possam 
completar (escudo, espadas, coroa, ceptro e outros atributos). Desta forma, cada criança terá a 
possibilidade de se identificar com uma ou mais figuras do ateliê. A equipa de educadores pode 
prever outras atividades de dramatização, envolvendo as crianças numa oficina de teatro, onde 
poderão utilizar os fatos criados.

Durante o primeiro workshop sobre arqueologia na sala de aula:
Workshop nº 1 - duração: aprox. 1 hora e meia
(5 minutos) O grupo está sentado em círculo ao redor do educador, que anuncia que uma oficina 
será realizada. Ele explica qual é o tema do workshop e suas fases, a fim de criar entusiasmo e 
expectativas.
(15 minutos) Nesta primeira fase o educador envolve as crianças através de uma leitura animada, 
centrada na personagem de um arqueólogo, que é um explorador que procura todos os vestígios 
do passado escavando o terreno (a leitura é baseada num texto previamente escrito pela equipa 
de educadores). As crianças devem estar todas sentadas num tapete, o que indica um perímetro 
onde a leitura animada tem lugar. O educador pode adotar várias técnicas para dramatizar a leitura, 
utilizando objetos típicos de uma escavação arqueológica, imagens ou projeções de grandes 



IO3. Kit De Ferramentas EDUCLAB 17

escavações internacionais, tabuletas, ou criando sons durante a narração. Nesta fase, as crianças 
devem estar envolvidas em ações, como mover o corpo imitando os movimentos do educador ou 
reproduzir sons. A interação nesta primeira fase é muito importante, para não tornar as crianças 
muito passivas. 
(30 minutos) As crianças estão envolvidas num laboratório prático para simular uma escavação 
arqueológica. A aula será dividida em grupos de cerca de 4/5 crianças, cada grupo receberá uma 
caixa colorida. Cada caixa contém camadas de solo e agregados de argila expandida, assim como 
objetos referentes ao presente (brinquedos não muito pequenos, objetos do quotidiano) e ao 
passado remoto (réplicas de objectos antigos). Para além destes objetos em cada caixa a equipa 
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terá adicionado fragmentos de um vaso previamente partido ou de uma pequena ânfora. É muito 
importante evitar uma fragmentação excessiva do vaso, deve haver cerca de 10 peças de tamanho 
médio; um pequeno martelo deve ser usado para quebrar cuidadosamente as várias partes. Os 
pedaços quebrados serão distribuídos igualmente entre as várias caixas coloridas. Desta forma, as 
crianças encontrarão muitos objetos e os fragmentos indicados acima durante a escavação. Para 
a escavação as crianças utilizarão pequenas colheres de plástico, como se fossem talochas. Uma 
vez encontrados os objetos, as crianças deverão dirigir-se às duas estações de trabalho criadas 
pela equipa de educadores, onde existirão duas mesas e duas peneiras, que serão utilizadas pelos 
educadores. As crianças terão que colocar os objetos encontrados na peneira e mover a peneira 
juntamente com o educador para deixar o solo em excesso cair num recipiente (para não dispersar 
o solo e recuperá-lo para outras oficinas). Uma vez peneirado o objeto, este é colocado sobre a 
mesa de trabalho. No final da oficina, cada grupo terá encontrado e peneirado todos os objetos e 
fragmentos do vaso, e recolhê-los-á numa caixa separada para cada grupo, à espera da segunda 
oficina. 
(5 minutos) Tempo da reflexão final: o educador senta-se em círculo com as crianças e pergunta-
lhes se a atividade foi interessante, se a oficina prática foi fácil ou difícil e quais são as suas 
impressões (anote as respostas).

Durante o segundo workshop sobre arqueologia na sala de aula:
Workshop nº 2 - duração: aprox. 1 hora e meia
As atividades previstas no segundo workshop terão por base o primeiro workshop realizado na 
sala de aula e, eventualmente, a atividade / visita educativa que teve lugar num sítio arqueológico.
O educador retomará a narração da história focada no trabalho de um arqueólogo, ou seja, no que 
acontece quando os objetos são encontrados. As crianças devem ser apresentadas à atividade 
através de uma espécie de ritual, possivelmente acompanhadas em um tapete e sentadas no 
chão. O educador mostra os objetos encontrados nas caixas pelas crianças e interage com 
elas para fazê-las entender a diferença entre um objeto antigo e um objeto moderno. Uma vez 
concluída a parte de leitura animada, as crianças são envolvidas na segunda fase da oficina. Cada 
grupo terá de limpar todos os objectos encontrados com pequenas escovas e determinar, com a 
ajuda do educador, se são objetos do presente ou do passado.
Os fragmentos do vaso ou pequena ânfora, uma vez limpos pelas crianças, devem ser todos 
colocados sobre uma mesa. O educador nesta fase final cola com cola escolar os vários 
fragmentos e reconstrói o artefacto, fazendo as crianças compreender que uma parte importante 
desta pesquisa é também tentar reconstruir os objetos do passado e depois expô-los num museu.

6.  Variações (instruções sobre como adaptar as atividades ao grupo etário específico 
das crianças)

Para a faixa etária das crianças às quais se dirigem as oficinas e, em particular, para as crianças de 
3/4 anos, os conteúdos que queremos comunicar devem ser sempre introduzidos através de jogos, 
descobertas e contos. É fortemente recomendada a utilização de imagens e dramatizações durante 
a narração dos contos e a valorização das associações visuais, auditivas e olfativas.
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Tradição e artesanato

1. Breve introdução sobre os objetivos e o contexto do workshop
Mais de dezasseis milhões de empresas artesanais e pequenas empresas estão registadas em toda 
a Europa, que baseiam a sua actividade económica numa longa experiência enraizada na história 
dos Estados Membros. O artesanato local é uma parte fundamental da identidade económica de um 
determinado lugar e, para além disso, cria milhões de empregos na Europa. Por esta razão, a União 
Europeia, desde há muitos anos, tem, por um lado, desenvolvido programas para promover a criação 
de empresas e, por outro, tem promovido cada vez mais caminhos pedagógicos para valorizar a 
criatividade artesanal nos vários sistemas escolares. A oficina centra-se na criação de máscaras 
de papel maché, um objeto que combina os aspetos materiais do artesanato e evoca um traço de 
identidade da história teatral e folclórica europeia.

2. Recursos necessários
Durante a oficina, as crianças criarão a sua máscara pessoal.
A equipa de educadores terá que realizar uma pesquisa sobre máscaras teatrais e folclóricas 
ligadas ao local ou região onde as crianças vivem. Dependendo do tipo de personagens tradicionais 
identificados durante a pesquisa, a equipe de educadores terá que encontrar fotos e vídeos de 
máscaras e/ou figurinos locais, para que possam ser mostrados às crianças durante a oficina. 
Além disso, a equipa de educadores tem que criar algumas máscaras a serem mostradas durante 
o workshop para inspirar ainda mais as crianças e permitir que elas toquem nessas máscaras. 
O tamanho destas máscaras deve ser aproximadamente do tamanho do rosto de uma criança, 
enquanto as decorações serão diferentes, com base no tipo de máscara identificada na tradição 
local ou teatral.
O workshop envolverá um máximo de 6/8 crianças de cada vez, de modo a seguir as crianças passo 
a passo. Para a implementação do workshop podem ser adotados vários métodos de trabalho, 
desde o mais simples ao mais complexo. Lista de materiais:
1) Máscara feita de argila crua e gesso 

Argila bruta, gesso em pó (gesso de paris), jornal, água, cola líquida, escovas, tintas, objetos e 
tecidos, cola quente.

2) Máscara de plasticina 
Argila bruta, gesso em pó (gesso de paris), jornal, água, cola líquida, escovas, tintas, objetos e 
tecidos, cola quente.

3) Máscara de plástico 
Máscara plástica, jornal, água, cola líquida, escovas, tintas, objetos e tecidos, cola quente.

3. Tamanho do grupo
As atividades podem ser realizadas com aproximadamente 6/8 crianças ao mesmo tempo.
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4. Duração
O percurso educativo inclui um número variável de oficinas de cerca de 1 hora de duração cada uma, 
dependendo do tipo de máscara que será criada, bem como uma visita a uma oficina de artesanato, 
a um museu de tradições locais ou ao museu da cidade local

5. Instruções passo a passo para o educador sobre como implementar as atividades
O percurso educativo é dirigido a crianças entre 3 e 5 anos e será dividido em 3 fases:
•  Atividades preliminares antes de visitar uma oficina de artesanato, um museu de tradições 

locais ou um museu da cidade
• Atividade de oficina ou visita educativa numa oficina de artesanato, num museu de tradições 

locais ou num museu da cidade
• Atividades de oficina na sala de aula, após a visita educativa a uma oficina de artesanato, a um 

museu de tradições locais ou a um museu municipal

Durante o primeiro workshop na sala de aula:
Para a realização da máscara você pode seguir múltiplos métodos de trabalho, desde o 
mais simples até o mais complexo. Dependendo do tipo de oficina escolhida, a equipa 
de educadores será capaz de organizar as atividades no tempo e nas formas que 
considerar mais adequadas. As máscaras podem ser criadas de forma a cobrir parte da 
testa, olhos e nariz, ou o rosto inteiro. No início da oficina, o educador deverá introduzir a 
atividade, mostrando vídeos, fotografias e reproduções de máscaras, ligadas às tradições 
locais, ao valor do artesanato e do trabalho manual. Uma vez definido o contexto da 
oficina, o educador orienta as crianças passo a passo na criação da sua própria máscara. 

1) Máscara feita de argila crua e gesso
O workshop segue o método mais complexo e articulado de um ponto de vista prático e manual.
Como primeiro passo, as crianças terão de criar uma máscara com argila crua, possivelmente com 
traços muito lineares e simples. O educador terá de colocar a máscara numa caixa de cartão e 
cobrir a parte frontal da mesma com gesso, previamente misturado com água, de modo a criar uma 
consistência cremosa. O gesso será vertido sobre a máscara em argila crua em quantidade adequada, 
de modo a cobrir a superfície; o gesso em excesso ainda estará contido na caixa. O gesso precisará de 
alguns dias para secar, para que esta primeira actividade possa durar até 60 minutos.
Na segunda parte do workshop, as crianças descobrirão que o gesso se tornou muito duro e terão 
de retirar a argila crua do interior da forma rebocada. Nesta etapa, o educador terá que ter muito 
cuidado ao remover todo o barro presente na forma de gesso e ajudar as crianças. Uma vez terminado 
este procedimento, o educador terá de mostrar às crianças como criar o papel-mâché, usando um 
recipiente cheio de água misturada com cola líquida no interior. 
O procedimento a ser seguido pelas crianças, com a ajuda do educador, é muito simples:
• mergulhar papel ou folhas de jornal no recipiente cheio de água e cola
• tirar pequenos pedaços de papel do recipiente e colá-los na forma de máscara de gesso (o 

negativo), usando uma pequena escova
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• cobrir toda a forma (negativa) com uma camada de papel e repetir duas vezes até obter três 
camadas de papel

Uma vez concluída esta etapa, o formulário de gesso com as camadas de papel deve ser deixado a 
secar durante alguns dias. Quando o papel estiver seco, as crianças, com a ajuda do educador, terão 
de retirar cuidadosamente a máscara de papel-mâché da forma de gesso. A máscara pode então ser 
pintada e decorada com tintas, ou enriquecida com tecidos ou pequenos objetos para serem colados 
com cola quente. 

2) Máscara de plasticina
O procedimento inclui as mesmas etapas descritas acima. A principal diferença consiste no uso 
de plasticina em vez de argila crua, enquanto que o uso de gesso não está previsto. As crianças 
fazem a máscara com plasticina e, uma vez seca, seguem o método do papel-mâché para cobrir 
directamente a superfície. O papel-mâché permanecerá preso à plasticina e a máscara pode ser 
decorada e pintada como descrito acima. 

3) Máscara de plástico
Este método é o mais simples entre os propostos aqui. Cada criança receberá uma máscara plástica, 
que será coberta com papel-mâché. A máscara pode ser decorada e pintada como descrito acima, 
uma vez que o papel tenha secado.

6. Variações (instruções sobre como adaptar as atividades ao grupo etário específico 
das crianças)

Para a faixa etária das crianças a quem se dirigem as oficinas e, em particular, para as crianças de 
3/4 anos, os conteúdos que queremos comunicar devem ser sempre introduzidos através de jogos, 
descobertas e contos. É fortemente recomendada a utilização de imagens e dramatizações durante a 
narração dos contos e a valorização das associações visuais, auditivas e olfativas.



IO3. Kit De Ferramentas EDUCLAB 23

Narrativas e histórias orais

1. Breve introdução sobre os objetivos e o contexto do workshop
Em 2018, por ocasião da abertura do Ano Europeu do Património Cultural, a riqueza do 
património cultural europeu foi sublinhada, como elemento fundador do presente e do futuro 
da Europa. Tibor Navracsics, o Comissário para a Educação, Cultura, Juventude e Desporto, 
afirmou: “O património cultural está no coração do estilo de vida europeu. Ela define quem somos 
e cria um sentimento de pertença”. O património cultural não é constituído apenas por literatura, 
arte e objetos, mas também pelo artesanato que aprendemos, pelas histórias que contamos, pelos 
alimentos que comemos e pelos filmes que vemos”. Precisamos preservar e valorizar o nosso 
património cultural para as próximas gerações”.
O workshop visa valorizar a ligação entre diferentes gerações e diferentes culturas, tornando as 
crianças mais conscientes das tradições locais e dos lugares de origem dos recém-chegados, 
através de uma relação renovada com a família dentro do contexto escolar.

2. Recursos necessários
Para a realização da oficina, a equipa de educadores terá que planear e implementar um método 
participativo que envolva as famílias das crianças na criação de um vídeo. Através de vários 
encontros abertos aos membros da família, os educadores identificarão as pessoas mais adequadas 
para descrever os usos e costumes do seu território e do lugar de origem dos novos cidadãos. 
Uma vez identificados os membros da família, serão organizadas breves reuniões de classe com 
as crianças presentes (duração aproximada de 30 minutos). Será dedicada especial atenção às 
tradições populares: dança, música, provérbios, rimas infantis, canto, artesanato antigo, pratos 
tradicionais. O objetivo da oficina é desenvolver o sentido de pertença a um território e sensibilizar 
as crianças e as famílias para a multiculturalidade. O vídeo final será composto pelo áudio das 
intervenções dos familiares e pelos desenhos das crianças sobre o tema principal. O vídeo será 
apresentado no jardim de infância durante um evento para partilhar os resultados deste workshop, 
incluindo uma exposição com desenhos das crianças. Recomenda-se também a documentação dos 
encontros com as famílias através de fotografias, que poderão ser impressas e expostas durante a 
exposição final e partilhadas com todos os membros da família.
Para fazer o vídeo os técnicos vão precisar de um kit digital: gravador de áudio (microfone ou 
telemóvel); câmara; scanner ou alternativamente uma câmara para capturar os desenhos das 
crianças; PC com programa de edição de vídeo; impressora; projetor de vídeo ou alternativamente 
um quadro branco interactivo ou TV para o debriefing final do projeto.

3. Tamanho do grupo
As atividades podem ser realizadas com um mínimo de 8 crianças até um máximo de 25 crianças.
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4. Duração
O percurso educativo inclui um número variável de reuniões com base na disponibilidade dos 
membros da família, cada reunião durará cerca de 1,5 horas, o que inclui as atividades de escuta e 
desenho. Está prevista uma visita a um local de interesse sócio-antropológico.

5. Instruções passo a passo para o educador sobre como implementar as atividades
O percurso educativo é dirigido a crianças entre 3 e 5 anos e será dividido em 3 fases:
• Atividades preliminares do workshop antes de visitar um local de interesse sócio-antropológico 
• Atividade de workshop ou visita educativa a um local de interesse sócio-antropológico 
• Atividades de oficina na sala de aula, após a visita educativa a um local de interesse sócio-

antropológico

Durante a oficina na sala de aula (antes ou depois da visita): 
O objetivo da oficina é criar um vídeo, constituído pelos desenhos digitalizados feitos pelas crianças 
e o áudio com as gravações de voz dos membros da sua família. Os desenhos e trilhas de áudio 
serão focados nas histórias dos pais e avós ou membros da família. Os membros da família, que 
serão selecionados através de reuniões preliminares, terão de vir à sala de aula e, com as crianças 
presentes, contar histórias, lendas, artesanato antigo, canções de embalar tradicionais, canções de 
embalar, contos de fadas, ou propor danças ou músicas folclóricas, receitas tradicionais.
Na sala de aula, os membros da família irão interagir com as crianças e o educador estará lá para 
ajudar e facilitar a narração com perguntas e outras intervenções. A narração terá a duração máxima 
de meia hora em cada reunião. Após a intervenção, as crianças terão de transpor a narração para 
desenhos, utilizando diferentes técnicas artísticas a serem decididas pela equipa de educadores 
(lápis de cera, marcadores, lápis de cor, colagem, pintura).
O educador deverá gravar as intervenções dos membros da família e depois seleccionar as partes 
de áudio mais interessantes e associá-las, durante a fase de edição, com os desenhos feitos pelas 
crianças.
A oficina pode ser replicada com base no número de membros da família identificados.

6.  Variações (instruções sobre como adaptar as atividades ao grupo etário específico 
das crianças)

Para a faixa etária das crianças a quem se dirigem as oficinas e, em particular, para as crianças de 
3/4 anos, os conteúdos que queremos comunicar devem ser sempre introduzidos através de jogos, 
descobertas e contos. É fortemente recomendada a utilização de imagens e dramatizações durante 
a narração dos contos e a valorização das associações visuais, auditivas e olfativas.



26 IO3. Kit De Ferramentas EDUCLAB

Artes

1. Breve introdução sobre os objetivos e o contexto do workshop
A pedagogia da arte, recentemente, tem evidenciado cada vez mais os efeitos positivos das 
actividades artísticas dirigidas a crianças e adolescentes. A UNESCO, nas duas edições da 
Conferência Mundial sobre Educação Artística (2006 e 2010), delineou claramente como a educação 
visual e performática é uma “base para o desenvolvimento equilibrado criativo, cognitivo, emocional, 
estético e social de crianças, jovens e aprendizes ao longo da vida”. 
Em particular, fazer as crianças participarem do mundo da arte nos seus primeiros anos de vida tem 
um valor fundamental para o desenvolvimento da sua criatividade individual e para as aproximar 
dos lugares culturais.
 
2. Recursos necessários
Para a realização das oficinas culturais são necessários os seguintes recursos:
• 25 kg de argila bruta
• arame de ferro para cortar a argila facilmente (um por educador)
• Uma pequena tábua de madeira por criança (base de apoio para moldar a argila)
• instrumentos utilizados para decorar o barro

3. Tamanho do grupo
As atividades podem ser realizadas com um mínimo de 8 crianças até um máximo de 25 ao mesmo 
tempo.

4. Duração
O percurso educativo tem uma duração total de cerca de 5 horas: uma oficina na sala de aula antes 
da visita cultural (cerca de 1 hora e meia), uma oficina num museu (cerca de 1 hora e meia), uma 
oficina na sala de aula após a visita (1 hora e meia).

5. Instruções passo a passo para o educador sobre como implementar as atividades
O percurso educativo é dirigido a crianças entre 3 e 5 anos e será dividido em 3 fases:
• Atividades preliminares de oficina antes de visitar um museu de arte ou uma exposição 

temporária.
• Atividade de oficina ou visita educativa num museu de arte ou numa exposição temporária.
• Atividades de oficina na sala de aula, após a visita educativa a um museu de arte ou a uma 

exposição temporária.
Com base nas obras de arte escolhidas num museu de arte ou exposição temporária, os passos a 
seguir são os seguintes:
• identificação de um ou mais artistas em exposição
• estudo da biografia do artista pelo educador que irá conduzir o workshop
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• seleção de obras de arte para as oficinas na sala de aula e no museu 
• estudo teórico e prático aprofundado das técnicas artísticas seleccionadas e adaptação dos 

conteúdos e técnicas artísticas às capacidades das crianças
• as técnicas artísticas mais adequadas para crianças entre 3 e 5 anos de idade são as seguintes: 

pintura em tempera, pintura corporal, desenho (marcadores, lápis, gizes, giz de cera), escultura 
(barro, argila para modelar, gesso), colagem e descolagem, relevo, fotografia, vídeo.

Durante o primeiro workshop na sala de aula:
Workshop nº 1 - duração: 1 hora
(5 minutos) O grupo está sentado em círculo ao redor do educador, que anuncia que será realizada 
uma oficina de arte. Ele explica qual é o tema do workshop e que técnicas serão utilizadas, a fim de 
criar entusiasmo e expectativas.
(15 minutos) Nesta primeira fase, o educador cria um diálogo com as crianças sobre a sua relação 
com a figura da mãe. A educadora e as crianças, todas sentadas no chão, pronunciam um a um 
os nomes das suas mães, e depois aplicam as etiquetas num quadro onde todos os nomes estão 
ligados. Esta conexão entre figuras femininas é útil para que as crianças entendam que a vida de 
cada um de nós está ligada à figura da MÃE e que os seres vivos compartilham sua relação com a 
MÃE NATUREZA. Esta introdução ajudará as crianças a compreender a importância desta figura e 
porque ela é um tema muito frequente entre muitos artistas. 
Neste ponto, o educador introduz brevemente o tema da maternidade e da natividade, mostrando 
imagens de obras de arte (pinturas e esculturas). Também é possível criar uma história ad hoc, 
usando as imagens das obras de arte como referência iconográfica.
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(30 minutos) As crianças estão envolvidas numa oficina de escultura em barro. Educadores 
e crianças terão que esculpir-se dentro do ventre da sua mãe: a representação da vida antes do 
nascimento. Depois desta primeira fase “guiada”, seguir-se-á uma “fase livre”, onde as crianças 
farão uma segunda escultura representando um momento particular dos seus primeiros meses de 
vida: como o primeiro banho, o berço, a chupeta, a amamentação, objectos com os quais têm uma 
particular ligação emocional e simbólica (a nossa vida hoje em dia em relação ao que foi observado 
nas obras de arte).
De fato, o caminho educativo pretende valorizar o tema da natividade e da maternidade como 
elemento universal e ao mesmo tempo peculiar e especial para cada um de nós.
Antes de dar o barro às crianças, o educador explica o tipo de material, mostra as caraterísticas 
físicas do barro e as ferramentas de decoração com exemplos práticos: esta é uma etapa de 
demonstração fundamental. 
(5 minutos) Tempo da reflexão final: os educadores sentam-se em círculo com as crianças e 
perguntam-lhes se a atividade foi interessante, se o workshop prático foi fácil ou difícil e quais são 
as suas impressões (anote as respostas).

Durante o segundo workshop na sala de aula:
Workshop nº 2 - duração: aprox. 1 hora e meia
(5 minutos) O grupo está sentado em círculo à volta do educador, que anuncia que terá lugar uma 
oficina de arte sobre os mesmos temas abordados na primeira oficina e durante a visita ao museu. 
Ele/ela explica que técnicas serão utilizadas, a fim de criar entusiasmo e expectativas.
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(15 minutos) Nesta primeira fase, todos ainda estão sentados no chão em círculo, o educador 
cria um diálogo com as crianças sobre o que foi feito até agora, a fim de estimular a memória das 
crianças sobre as atividades anteriores.
Uma vez criado o diálogo, o educador introduz os temas da “mãe natureza”, perguntando às crianças 
o que esta definição significa para elas. A educadora escreve as respostas nos post-its e as anexa 
ao mesmo quadro utilizado na primeira oficina (com os nomes das respetivas mães). A posição dos 
post-its cria uma ligação visual entre os nomes das mães e a idéia das crianças sobre a natureza 
materna (conexão conceitual e visual mesmo que as crianças não sejam capazes de ler). O educador 
deve então enfatizar a importância da natureza, que passa a ter a mesma importância para as 
crianças que sua mãe. Em particular, nesta oficina será dado grande ênfase ao papel das árvores e 
das folhas, preciosos aliados dos seres humanos para a respiração.
(30 minutos) As crianças estão envolvidas numa oficina de artes visuais (técnica de relevo e 
colagem). O educador faz uma demonstração prática sobre a técnica de franzido e fornece a todas 
as crianças os materiais necessários para fazer experiências práticas em várias superfícies (papel 
A4 e lápis de cera de uma só cor). Depois, as crianças são acompanhadas até ao jardim da escola 
para utilizarem a técnica de franzido na casca da árvore: têm de preencher a folha inteira com 
uma cor. Uma vez terminada a primeira folha, as crianças têm de mudar de cor e repetir o mesmo 
exercício mais duas vezes (no final, cada criança tem três folhas de cores diferentes, por exemplo, 
vermelho, amarelo e castanho). Uma vez de volta à sala de aula, todas as folhas são misturadas. O 
educador distribui 3 folhas de cores diferentes para cada criança. Cada criança, de acordo com a 
sua capacidade, tem de desenhar livremente uma folha tão grande como a folha (exercício sobre a 
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perceção do espaço). Uma vez desenhada a folha, devem cortá-la (exercício de coordenação olho-
mão) e depois repetir o procedimento nas outras duas folhas. 
Uma vez terminada a “fase de corte”, as crianças devem manter a folha e rasgar o resto em pequenos 
pedaços. Para que cada criança tenha 3 folhas e pedaços de papel colorido, todos cuidadosamente 
colocados no seu banco.
As crianças têm então de deixar o seu trabalho no banco e sentar-se no chão em frente ao educador, 
que já fixou na parede três grandes folhas de papel quadrado branco (2 metros por 2 metros).
Em cada folha pinta a forma de uma folha (contorno com as mesmas cores dos lápis de cera 
utilizados pelas crianças), que ocupa todo o espaço disponível, tal como no caso da folha das 
crianças.
A partir deste momento, as crianças são divididas em três grupos, cada um gerido por um educador. 
As crianças são solicitadas a colar as suas folhas dentro da folha pintada, sem sobreposição, mas 
colocando as folhas pequenas lado a lado. A colagem das folhas pequenas terá que preencher 
completamente a forma grande. Os pequenos pedaços de papel serão colados pelas crianças ao 
redor da folha, criando um “efeito de vento”.
Desta forma, as três grandes folhas simbolizam a mãe natureza e são o resultado de um trabalho 
coletivo de crianças e permanecerão no jardim de infância (enquanto o trabalho realizado durante a 
primeira oficina foi individual). Além disso, cada criança utilizou a folha de espuma produzida pelo 
seu companheiro, que é um aspecto da cooperação que deve ser enfatizado.
(5 minutos) Tempo da reflexão final: os educadores sentam-se em círculo com as crianças e 
perguntam-lhes se a atividade foi interessante, se o workshop prático foi fácil ou difícil e quais são 
as suas impressões (anote as respostas).

6. Variações (instruções sobre como adaptar as atividades ao grupo etário específico 
das crianças)

Para a faixa etária das crianças às quais se dirigem as oficinas e, em particular, para as crianças de 
3/4 anos, os conteúdos que queremos comunicar devem ser sempre introduzidos através de jogos, 
descobertas e contos. Em vez de post-its (que é mais adequado para o ensino básico e secundário 
para criar mapas conceituais) pode utilizar imagens / cartões visuais. Portanto, partindo da imagem 
que se tem em mente da própria mãe (mas mesmo aqui temos de ter cuidado, há crianças que 
nunca conheceram a mãe por causa de várias vicissitudes, claro que nestes casos, com um tema 
tão específico, é preciso primeiro recolher informações detalhadas sobre o grupo), pode-se fazer 
associações visuais e até sonoras ou olfativas. Estes podem ser cartões plásticos representando 
cabelos e olhos de diferentes cores e até mesmo diferentes tons de pele. As crianças podem 
escolher o cartão que mais lhes lembra a mãe (ou uma pessoa que associam ao bem-estar e à 
proteção) e fazer ligações num cartaz onde cada uma delas pode também associar um som ou um 
cheiro ao cartão escolhido. Depois todos podem dizer o nome da sua mãe para que seja inserido 
num contexto visual.
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Ciências

1. Breve introdução sobre os objetivos e o contexto do workshop
A União Europeia, desde o início, reconheceu a Investigação e a Inovação como um elemento 
fundamental da cooperação entre os Estados-Membros. Educar as crianças na ciência significa 
estimular a sua curiosidade, sentido crítico e a capacidade de problematizar ainda mais. Os 
workshops científicos para crianças baseiam-se principalmente na aquisição de conhecimentos 
através da experiência, a fim de combinar a teoria com a prática. Além disso, o workshop de 
cianótipo pretende combinar noções científicas com uma prática artística excitante.

2. Recursos necessários
Para implementar o workshop de cianótipo são necessários alguns materiais didáticos que a 
equipa de educadores terá de encontrar e/ou criar de antemão. O cianótipo é uma técnica antiga 
de impressão de contacto, baseada na relação científica estabelecida entre vários elementos físicos 
(papel, água destilada, citrato de amónio de ferro verde, ferricianeto de potássio vermelho, luz solar 
e/ou luz artificial). Na impressão por contacto a folha de papel é coberta com uma solução química 
composta de amónio de ferro e potássio; uma vez em contacto com a luz a folha torna-se primeiro 
azulada e depois azul escura, de acordo com o tempo de exposição. A impressão pode ser feita de 
várias maneiras, por exemplo, aplicando um negativo sobre a folha ou colocando objetivos mais ou 
menos planos sobre ela. Após a exposição ao sol ou à luz artificial a folha deve ser lavada com água 
corrente e só então obtemos o efeito desejado, ou seja, os contrastes entre o azul/azul e o branco 
(as partes que não viram a luz permanecerão brancas, pois foram cobertas pelo negativo ou pelos 
objetos). Para implementar o workshop a equipa terá de criar alguns objetos para a história do 
cientista-fotógrafo. Para além destes objetos, a equipa de educadores terá de adquirir o chamado 
“Kit Cianótipo”, de modo a ter tudo o que é necessário para desenvolver imagens. Para cerca de 40 
folhas em formato A4, você precisa: 20 gr de citrato de amónio de ferro verde; 8 gr de ferricianeto de 
potássio vermelho; 200 ml de água destilada. Para obter a solução química é suficiente misturar os 
dois elementos químicos com água, mas obviamente as crianças nunca devem entrar em contacto 
com a solução. As fases de preparação das folhas para o workshop serão realizadas pela equipa 
de educadores. Para preparar a folha (uma por criança) basta escovar a solução numa das duas 
superfícies e o papel ficará amarelado. Deixe tempo suficiente para que a folha com a solução seque 
e mantenha-a no escuro (uma caixa fechada é suficiente). A preparação da folha deve ser feita 
preferencialmente numa sala com iluminação suave. Desta forma, as folhas estarão prontas para 
serem trabalhadas na oficina de impressão com as crianças. Para a história que conta a equipa de 
educadores terá de criar vários exemplos de impressão por contacto (versões azuis e azuis), que 
podem ser usados para ilustrar a história.
1) Compre online o “Cyanotype Kit”, composto por água destilada, citrato de amónio de ferro verde, 

ferricianeto de potássio vermelho, escovas para espalhar a solução em folhas de papel.
2) Criação de vários objetos que serão utilizados durante a narração: um frasco de plástico 
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transparente muito grande com um pigmento amarelo escuro no interior (semelhante ao 
amónio de ferro); um frasco de plástico transparente muito grande com um pigmento vermelho/
laranja no interior (semelhante ao potássio vermelho); uma balança de cozinha para simular 
a preparação da solução; um pincel grande para espalhar a solução; impressões cianotípicas 
feitas anteriormente; uma lâmpada comum; folhas e restos de papel.

3) Cada criança terá que usar uma moldura de plexiglas em formato A4 que levará para casa após 
a oficina.

3. Tamanho do grupo
As atividades podem ser realizadas com 8 crianças ao mesmo tempo.

4. Duração
O percurso educativo inclui 3 workshops de cerca de 1,5 horas cada, incluindo uma visita a um local 
de interesse científico.

5. Instruções passo a passo para o educador sobre como implementar as atividades
O percurso educativo é dirigido a crianças entre 3 e 5 anos e será dividido em 3 fases:
•  Atividades preliminares de workshops antes de visitar um local de interesse científico (museu de 

ciência ou ciências planetárias, planetário, museu de ciências naturais)
• Atividade de workshop ou visita educativa a um local de interesse científico (museu de ciências 

ou ciências planetárias, planetário, museu de ciências naturais)
• Atividades de oficina na sala de aula, após a visita educacional a um local de interesse científico 

(museu de ciências ou ciências planetárias, planetário, museu de ciências naturais)

Durante o primeiro workshop na sala de aula:
Workshop nº 1 - duração: aprox. 1 hora e meia
(5 minutos) O grupo está sentado em círculo ao redor do educador, que anuncia será realizada uma 
oficina, e explica qual é o tema do workshop e suas fases, a fim de criar entusiasmo e expectativas.
(15 minutos) Nesta primeira fase, o educador envolve as crianças numa representação teatral 
da vida de um “cientista-fotógrafo”, contando as descobertas científicas (s)que ele fez no seu 
laboratório.
O educador terá de usar um casaco de cientista e ficar atrás de uma grande mesa de trabalho 
com várias ferramentas (grandes frascos com pós coloridos, lâmpada, lupa, balança, papel, 
escovas, vários objectos, pedaços de papel, etc.). Durante a história, o educador mostra todos os 
“ingredientes” da sua incrível descoberta científica: o cianótipo (para que as crianças aprendam 
esta palavra difícil, o educador terá de repeti-la muitas vezes e fazer com que seja repetida pelas 
crianças em coro). O “cientista-fotógrafo” simula todos os procedimentos para fazer a impressão do 
cianótipo e mostra os vários exemplos feitos anteriormente. 
(30 minutos) Uma vez apresentada a grande descoberta, o “cientista-fotógrafo” envolve as crianças 
na escolha e descoberta de alguns materiais adequados à impressão: pedaços de papel, objetos 
muito finos como uma régua, fios de lã, uma fita para o cabelo, folhas, etc. Uma vez recolhidos, os 
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materiais serão colocados dentro das molduras de plexiglassas. Neste ponto o “cientista-fotógrafo” 
faz a folha aderir aos objectos e fecha a moldura, de modo a criar uma forte pressão (a parte 
amarelada deve ser colocada em direcção ao plexiglass). Os quadros serão colocados em toda a 
sala de aula onde há uma exposição correta à luz solar: o “fotógrafo-cientista” terá de lembrar às 
crianças que a transformação do papel demorará alguns dias. As crianças verão a cor do papel a 
mudar gradualmente (dia após dia) de amarelo para verde e depois para azul claro.
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Durante o segundo workshop na sala de aula:
Workshop nº 2 - duração: aprox. 1 hora 
As atividades previstas no segundo workshop basear-se-ão no primeiro workshop realizado na sala 
de aula e, eventualmente, na actividade/
visita educativa que teve lugar num local 
de interesse científico.
O “fotógrafo-cientista” ajudará as crianças 
a abrir as molduras e a “soltar” o lençol. 
Durante este passo o educador terá de 
chamar a atenção das crianças para o 
facto de a folha de papel ter mudado 
lentamente de cor e, ao mesmo tempo, 
todas as partes cobertas pelos objetos 
terem permanecido brancas. Após esta 
primeira parte de observação, o “cientista-
fotógrafo” dá o último passo: (s)ele lava 
as folhas, simplesmente mergulhando-as 
num tabuleiro com água. Neste momento 
ocorre uma grande transformação: a folha 
fica azul e as partes cobertas ainda mais 
brancas (a passagem da água elimina os resíduos da solução e cria um forte contraste cromático).
O “fotógrafo-cientista” envolve as crianças na colocação de um fio a cerca de 40 cm do chão 
(amarrado a duas cadeiras, por exemplo). As crianças colam as suas impressões ao fio com 
alfinetes de roupa, de modo a permitir uma secagem adequada. Quando as estampas estiverem 
secas, podem ser substituídas dentro da moldura e levadas para casa por todas as crianças. 
No final do workshop, através de um círculo, o “cientista-fotógrafo” terá de resumir as atividades, 
comentar o resultado final e estimular as crianças a contar o que criaram.
 
6. Variações (instruções sobre como adaptar as atividades ao grupo etário específico 

das crianças)
Para a faixa etária das crianças a quem se dirigem as oficinas e, em particular, para as crianças de 
3/4 anos, os conteúdos que queremos comunicar devem ser sempre introduzidos através de jogos, 
descobertas e contos. É fortemente recomendada a utilização de imagens e dramatizações durante 
a narração dos contos e a valorização das associações visuais, auditivas e olfativas.
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www.educlab.eu

Cofinanciado pelo 
Programa Erasmus+ 
da União Europeia

Número do Projeto: 2018-1-IT02-KA201-048316
Projecto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação (comunicação)
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.

EDucação e LABoratório Cultural DIgital

Co-funded by the 
 Erasmus+ Programme 
 of the European Union

Diretrizes

EDucação e LABoratório Cultural DIgital

Manual de Formação

Co-funded by the 
 Erasmus+ Programme 
 of the European Union


