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 “ É necessário ressuscitar em nós a consciência das funções vitais que a arte 

preenche. E em última análise isto exige uma valorização geral da actividade 

sensorial, da qual a arte é a flor mais bela. Subestimar a arte é apenas uma das 

consequências particulares de subestimar os sentidos.”  

Rudolf Arnheim (1997) 
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RESUMO 

Este estudo de intervenção tem como objectivo estudar se a utilização de um 

programa específico construído a partir da aproximação à Obra de Arte, promove 

o desenvolvimento de crianças de 4 e 5 anos, ao nível dos conceitos, 

comportamento e desempenho de actividades de expressão plástica.   

Este objectivo explica-se através do corpo de uma literatura científica que apesar 

de apelar à expressão livre da criança, aponta a escola e os seus profissionais 

como potenciais desencadeares da criatividade infantil, surgindo a aproximação à 

obra de arte como um dos caminhos possíveis.  

Neste estudo, avaliaram-se os efeitos de um conteúdo programático específico na 

capacidade das crianças identificarem e distinguirem diferentes formas de arte; 

contemplarem diferentes actividades e materiais dentro da área de expressão 

plástica; combinarem diferentes materiais numa mesma produção. 

Neste trabalho de investigação participaram vinte crianças de quatro e cinco anos 

de idade, provenientes de duas turmas diferentes e a frequentar um jardim-de-

infância de Lisboa. Estas crianças foram sujeitas a uma condição experimental 

específica desenvolvida em dez sessões de intervenção.  

Os resultados obtidos revelaram mudanças significativas ao nível da utilização 

dos materiais nas produções das crianças, ao nível dos seus conhecimentos 

sobre o que é possível fazer na área da expressão plástica e que materiais se 

podem utilizar e ao nível da descriminação correcta das diferentes formas de arte. 

Conclui-se assim, que é possível estimular o desenvolvimento destas 

capacidades em crianças de quatro e cinco anos de idade, sendo enriquecedor a 

utilização de um programa construído a partir da aproximação à obra de arte em 

contexto de Jardim-de-Infância.  

Palavras-chave: Educação Artística, Criatividade, Arte Infantil, Mala Pedagógica, 

Obra de Arte 
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ABSTRACT 

This study aims to investigate how the use of a specific syllabus built around the 

convergence with works of art fosters the development of four and five year old 

children, with regard to concepts, behaviour and performance of activities of 

artistic expression.   

The aim is made explicit through the body of scientific literature that evokes the 

free expression of the child, and identifies the school and its professionals as 

being responsible for the stimulation of child creativity, the convergence with works 

of art is one of the possible pathways.  

The study evaluated the impact of specific syllabus content that focused on the 

ability of children to identify and distinguish different forms of art, to contemplate 

diverse activities and materials of the artistic expression area, and to combine 

various materials in the same creation. 

Twenty children aged four and five years and attending two classes in a nursery 

school in Lisbon took part in the study. These children were subjected to a specific 

experimental condition developed in ten intervention sessions. This study adopts 

the function of a case study. 

The results showed significant changes in the behaviour and performance of the 

children in relation to the use of materials, the discovery of new technical and 

material possibilities and in identifying different forms of art. 

It can therefore be concluded that it is possible to stimulate the development of 

these abilities in four and five year old children, and that the use of a syllabus built 

around the convergence with works of art is enriching in the nursery school 

environment. 

 

Keywords: Art Education, Creativity, Children’s Art, Education Kit, Work of Art 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho de investigação tem como objectivo estudar se a utilização de um 

programa específico construído a partir da aproximação à obra de arte, incidindo 

sobre o desenvolvimento de crianças de quatro e cinco anos, promove alterações 

ao nível dos conceitos, comportamento e desempenho de actividades de 

expressão plástica.   

Este objectivo explica-se através da existência de uma literatura científica que 

apesar de apelar à expressão livre da criança, aponta a escola e os seus 

profissionais como potenciais estimuladores da criatividade infantil, surgindo a 

aproximação à obra de arte como um dos caminhos possíveis a seguir.  

Isto porque trabalhar as artes em contexto pré-escolar não significa apenas 

desenvolver e promover actividades que favorecem a expressão infantil, mas 

igualmente encontrar caminhos que motivem o fazer artístico da criança.  

Um dos caminhos passa pela aproximação à obra de arte, como meio de alargar 

a experiência visual da criança e consequentemente a sua experiência plástica. A 

vivência sensorial aliada à experimentação constante, são fundamentais, pois 

possibilitam à criança ampliar os seus conhecimentos e criar pontes com outros 

conteúdos. 

Isto significa que a criança deve ter oportunidade de contactar com obras de arte, 

apreciá-las e fazer as suas próprias produções.  

Por outro lado, falando de jardim-de-infância, temos de considerar o jogo como 

um poderoso aliado para a inclusão da obra de arte na sala de actividades, pois 

as actividades lúdicas facilitam a aprendizagem da criança. O jogo pode, assim, 

assumir-se como um modo de facilitar o contacto com a obra de arte e desta 

forma não pode nem deve ser negligenciado.  

Sendo a autora desta dissertação uma profissional da educação de infância com 

um grande interesse e experiência na área da expressão plástica infantil, este 
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estudo surge como uma necessidade de colmatar uma falha programática no 

currículo da Educação Pré-escolar.  

Apesar do contacto com a obra de arte ser considerado nas Orientações 

Curriculares em vigência, são poucas as indicações e os materiais disponíveis no 

mercado que vão no sentido desta problemática.  

Resolveu-se então, criar um material de raiz, pensado exclusivamente para 

crianças dos três aos cinco anos de idade, que de alguma forma respondesse a 

estas necessidades. Este material assume o formato de Mala Pedagógica, cujo 

objectivo é fazer a aproximação lúdica à obra de arte com crianças de jardim-de-

infância  

Este estudo consiste na avaliação deste material, como potenciador do 

desenvolvimento da criança ao nível da expressão plástica.  

Com este estudo tentaremos responder essencialmente a três questões: 

i) Será que a utilização deste conteúdo programático ajuda as crianças a 

descriminar correctamente as diferentes formas de arte e a fazer mais descrições 

daquilo que observam? 

ii)  Será que a utilização deste conteúdo programático ajuda a criança a 

contemplar novos materiais e experiências na sua actividade plástica? 

iii) Será que a utilização deste conteúdo programático modifica o desempenho e o 

comportamento das crianças em relação às actividades de expressão plástica? 

Na tentativa de encontrar respostas a estas questões efectuou-se um estudo de 

intervenção no qual participaram vinte crianças de quatro e cinco anos de idade a 

frequentar um jardim-de-infância de Lisboa.  

A presente dissertação encontra-se organizado em quatro capítulos. No primeiro 

capítulo apresenta-se a revisão de literatura e os pressupostos teóricos que 

servem de base de fundamentação ao tema proposto. No segundo capítulo é 
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apresentado e descrito o conteúdo programático que nos propomos analisar. No 

terceiro capítulo descreve-se a metodologia utilizada para a realização do trabalho 

experimental e no quarto capítulo é apresentada a descrição e a análise dos 

dados. Por fim, apresentam-se as conclusões e respectiva discussão.  
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CAPÍTULO I 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

1. A educação pré-escolar  

A educação pré-escolar consiste na primeira etapa do sistema educativo 

português, antecedendo a escolaridade obrigatória. É uma etapa fulcral da 

vida da criança, na qual ela desenvolve várias competências que se assumem 

como ponto de partida para uma educação bem sucedida. A educação pré-

escolar contribui para que a criança melhor desenvolva o conhecimento de si, 

as suas capacidades motoras, afectivas, imaginativas e criativas. É através 

dela que a criança vai progressivamente ganhando maior autonomia, 

desenvolvendo a sua capacidade de se relacionar com os outros que a 

rodeiam (adultos e pares) e a respeitá-los. Aprender a comunicar utilizando 

diferentes linguagens e formas de expressão. A educação pré-escolar oferece 

oportunidades da criança se desenvolver através da experiência e da 

manipulação directa, observando e compreendendo o meio que a rodeia.  

1.1. O contexto de jardim-de-infância 

O local privilegiado para a educação pré-escolar é o jardim-de-infância. 

Caracteriza-se por ser um espaço educativo estudado e organizado para as 

crianças que acolhe, oferecendo um leque de oportunidades e de actividades 

variado, permitindo ajudar a criança a desenvolver-se da melhor forma.  

De uma forma geral, o jardim-de-infância caracteriza-se por ser um espaço 

acolhedor, organizado em diferentes áreas de actividade e rico em materiais e 

equipamentos diversos, oferecendo assim diferentes oportunidades de exploração 

e de crescimento para as crianças que o frequentam.  
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O educador de infância é a pessoa responsável pela intervenção pedagógica 

dentro da sala de jardim-de-infância, planificando a acção educativa, tendo em 

conta as características do seu grupo de crianças.  

Cabe ao educador de infância estabelecer relações de afecto, confiança e 

respeito com os seus alunos, ao mesmo tempo que propõe actividades 

estimulantes, capazes de ajudar a criança a desenvolver-se da forma mais 

completa e adequada. Para além disso, organiza o espaço educativo para que 

este propicie o melhor ambiente possível para a aprendizagem, gerindo da melhor 

forma os recursos que tem ao seu dispor.  

As actividades que as crianças podem realizar no jardim-de-infância são muitas e 

variadas. O jogo assume-se como a actividade natural da criança e é de forma 

lúdica que a criança aprende mais facilmente. É a brincar, no jogo de faz-de-

conta, na imitação do outro e das situações do dia-a-dia, que a criança apreende 

o meio em que vive e assimila conhecimentos e competências. Tudo ao seu ritmo 

e da forma mais natural.  

As actividades que a criança realiza tanto podem partir de propostas do educador 

como dos interesses pessoais das próprias crianças. Neste caso, o educador 

alimenta o interesse das crianças, tornando as propostas das crianças tão válidas 

como as suas. A criança tem oportunidade de realizar estas actividades sozinha 

ou com os colegas, em pequeno ou em grande grupo. 

1.2. As orientações curriculares para a Educação pré-escolar  

Em 1997 publicou-se em Portugal um documento com o título de Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-escolar, sendo esta publicação o culminar de 

um processo que envolveu “profissionais, formadores, investigadores e técnicos 

da administração central e local, associações profissionais e sindicais, 

representantes dos pais, etc.”. Um dos objectivos deste documento era espelhar o 

que se sabia sobre educação pré-escolar e sobre o que esta deveria oferecer às 

crianças que dela usufruíssem, funcionando como “ponto de apoio” para todos os 
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profissionais de educação de infância. No documento pode-se ler: “ As 

Orientações Curriculares constituem um conjunto de princípios para apoiar o 

educador nas decisões sobre a sua prática, ou seja, para conduzir o processo 

educativo a desenvolver com as crianças.” (p.13) 

Actualmente, este documento continua a ser orientador da prática educativa dos 

educadores de infância, constituindo um quadro de referência para estes 

profissionais.   

Estas Orientações assentam numa série de premissas, que se vão articulando 

umas com as outras: assumem que o desenvolvimento e a aprendizagem andam 

a par e passo; reconhecem que a criança é o centro de todo o processo 

educativo, valorizando aquilo que ela já sabe e traz consigo, alicerçando nesses, 

novos conhecimentos; reconhecem que os conhecimentos que a criança adquire 

não são espartilhados em áreas estanques, mas antes articulados entre si numa 

perspectiva globalizante; reconhecem que todas as crianças são merecedoras de 

atenção diferenciada ocupando um lugar dentro do grupo.  

Baseado nestas premissas, o desenvolvimento curricular a cargo do educador de 

infância, terá sempre em conta os objectivos gerais enunciados na lei-quadro da 

educação pré-escolar “como intenções que devem orientar a prática profissional 

dos educadores” (p.14); a organização do ambiente educativo como suporte do 

trabalho curricular e da intencionalidade educativa; as áreas de conteúdo, que se 

assumem como pontos de referência para a planificação e avaliação de toda a 

actividade educativa; a continuidade educativa que assume como ponto de 

partida tudo aquilo que a criança já traz quando chega ao jardim-de-infância e a 

intencionalidade educativa que resulta da acção do educador nas suas várias 

formas (observação, reflexão, planificação, avaliação e adequação de práticas 

educativas).  
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No âmbito deste trabalho de investigação, interessa-nos sobretudo as orientações 

relativas às áreas de conteúdo e à intencionalidade educativa do educador de 

infância.  

1.2.1. As áreas de conteúdo 

Nas Orientações Curriculares são consideradas três grandes áreas de conteúdo: 

a área da Formação Pessoal e Social; a área da Expressão e da Comunicação e 

a área do Conhecimento do Mundo.  

“ Consideram-se áreas de conteúdo como âmbitos de saber, com uma estrutura 

própria e com pertinência sociocultural, que incluem diferentes tipos de 

aprendizagem, não apenas conhecimentos, mas também atitudes e saber-fazer. “ 

(p.47) 

Isto pressupõe que as áreas de conteúdo incluam a realização de actividades, 

pois é através da acção que a criança explora e apreende o mundo que a rodeia. 

Produzindo conhecimento, as áreas de conteúdo não se resumem apenas a 

actividades mas a pensamento e compreensão obtidos através da acção. O agir 

está assim na base do pensamento e da compreensão.  

As várias áreas de conteúdo desenvolvem-se partindo do “nível de 

desenvolvimento da criança, da sua actividade espontânea e lúdica, estimulando 

o seu desejo de criar, explorar e transformar, para incentivar formas de acção 

reflectida e progressivamente mais complexa.” (p.48) 

Estas áreas de conteúdo devem ser observadas de forma articulada pois a 

construção do saber faz-se de forma integrada e globalizante.  

1.2.1.1. Área da Formação Pessoal e Social 

A área da Formação Pessoal e Social refere-se ao favorecimento da aquisição do 

espírito crítico, interiorização de valores “espirituais, estéticos, morais e cívicos.” 

(p.51) É considerada uma área transversal, uma vez que se pressupõe que todas 
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as outras áreas se organizam tendo em conta a promoção de atitudes e valores 

positivos nas crianças. Para além disso, a própria educação pré-escolar, no seu 

todo, visa a formação da criança como um cidadão consciente, autónomo, livre e 

solidário.  

É uma área importante, sublinhando os aspectos significativos da socialização, 

desempenhando um papel fundamental como área que enquadra e suporta todas 

as outras.  

O ser humano constrói-se no contacto com o outro e através de interacções 

sociais, sendo influenciado e influenciando tudo o que se passa em seu redor. É 

neste contexto de interacção social que a criança se vai desenvolvendo e 

referenciando, que aprende a distinguir o socialmente correcto do socialmente 

inadequado, a ser solidária e a respeitar os que a rodeiam. Confrontando-se com 

realidades diferentes da sua realidade familiar, a criança aprende a respeitar e 

aceitar a diferença, assumindo-se o Jardim-de-infância como um meio educativo 

mais alargado que o seio familiar, sendo aí permitido que a criança afira as suas 

próprias atitudes e valores, ganhando o espírito de grupo, de pertença e de 

partilha, e que só se aprendem no contacto com os outros.  

Nesta perspectiva, o papel do educador assume grande importância, na medida 

em que a sua acção condiciona a forma como as crianças se desenvolvem. “ A 

relação que o educador estabelece com cada criança, a forma como a valoriza e 

respeita, estimula e encoraja os seus progressos, contribuem para a auto-estima 

da criança e constituem um exemplo de relações que as crianças estabelecerão 

entre si.” (p. 52)  

É também nesta área que se inscreve a promoção e desenvolvimento da 

autonomia, a participação democrática da vida do grupo, o desenvolvimento da 

identidade de cada um, o respeito pelas diferentes culturas, a educação para a 

cidadania e a educação estética, que no contexto da educação pré-escolar, 

“estará presente no contacto com diferentes formas de expressão artística que 



21 
 

serão meios de educação da sensibilidade. O contacto com o meio envolvente, 

com a natureza e com a cultura, permitirão às crianças apreciar a beleza em 

diferentes contextos e situações.” (p. 55)  

A educação estética relacionada com a observação da natureza e fruição dos 

aspectos culturais refere-se sobretudo com à área da Expressão e Comunicação 

e igualmente com à área do Conhecimento do Mundo.  

1.2.1.2. Área de Expressão e Comunicação 

“ A área de expressão e comunicação engloba as aprendizagens relacionadas 

com o desenvolvimento psicomotor e simbólico que determinam a compreensão e 

o progressivo domínio de diferentes formas de linguagem.” (p. 56)  

Nesta área foram distinguidos vários domínios, domínios esses que se relacionam 

entre si, pois todos eles são referentes à aquisição de códigos específicos, que se 

assumem como meios de contacto com os outros, à recolha de informação e de 

sensibilização estética, fundamentais para que a criança seja capaz de 

representar o seu mundo pessoal e o mundo em seu redor. 

É aqui fundamental que a educação pré-escolar forneça à criança suportes que 

permitam que ela desenvolva a sua imaginação criadora, como forma de procurar 

soluções para os problemas que lhe vão surgindo.  

Tudo isto contribui que esta área de conteúdo seja considerada uma área básica, 

pois “ incide sobre aspectos essenciais do desenvolvimento e da aprendizagem, e 

engloba instrumentos fundamentais para a criança continuar a aprender ao longo 

da vida.” (p.56) 

São os domínios desta área, o domínio das expressões, o domínio da linguagem 

oral e abordagem à escrita e o domínio da matemática.  

No âmbito deste trabalho de investigação, centramo-nos no domínio das 

expressões, mais concretamente na vertente da expressão plástica.  
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Muitas crianças já chegam ao jardim-de-infância com bastante experiência na 

utilização de materiais e instrumentos de expressão plástica, enquanto muitas 

outras crianças nunca tiveram essa oportunidade de exploração. Todo o trabalho 

nesta área deverá partir do ponto de exploração e desenvolvimento no qual cada 

criança se encontra.  

A expressão plástica pressupõe um controlo da motricidade fina, relacionando-se 

directamente com a área da expressão motora. As actividades de expressão 

plástica podem partir da iniciativa da criança que “exterioriza espontaneamente 

imagens que interiormente construiu.” (p. 61) 

No Jardim-de-infância, são consideradas actividades de expressão plástica, o 

desenho, a pintura, a modelagem, o recorte e a colagem. O desenho aparece 

como a forma mais próxima da criança se expressar plasticamente, embora haja 

o risco de banalizar a sua utilização apenas como actividade de entretenimento.  

A expressão plástica, como meio de representação e comunicação, tanto pode 

partir da criança como do educador. A sua motivação pode ser individual (fruto da 

experiência pessoal da criança) ou do grupo (motivada por experiências vividas 

pelo grupo – saídas, projectos de sala, histórias, etc.). Trabalhar a par ou em 

grupo incentiva o trabalho solidário na procura de soluções que resultem para 

todos.  

A escolha dos materiais a serem utilizados na área da expressão plástica deve ter 

em conta a qualidade dos mesmos. Estes devem ser acessíveis à criança e de 

forma organizada, para que a criança facilmente lhes possa aceder, e. oferecer 

variedade, permitindo assim uma exploração de diversas possibilidades. As 

crianças devem ser ensinadas a utilizar os materiais de forma correcta e a 

preservá-los, tendo algum cuidado com a sua manutenção.  

As utilizações de materiais com diferentes texturas e vários tipos de suportes, 

constituem-se como oportunidades para alargar as experiências das crianças, 

desenvolvendo a sua imaginação e possibilidades de expressão.  
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Todas estas formas de expressão contemplam, igualmente, a hipótese de 

explorar a criação tridimensional, quer através dos materiais de modelagem, quer 

através de materiais de desperdício, que oferecem inúmeras possibilidades. Esta 

diversidade de situações e de materiais enriquece a expressão plástica, 

proporcionando o contacto com diferentes formas de manifestação artística. 

Ainda na área de expressão plástica, há a considerar o contacto com a arte e a 

cultura como forma do desenvolvimento artístico e estético da criança. “ Os 

contactos com a pintura, a escultura, etc., constituem momentos privilegiados de 

acesso à arte e à cultura que se traduzem num enriquecimento da criança, 

ampliando o seu conhecimento do mundo e desenvolvendo o seu sentido 

estético.” (p. 63) 

1.2.1.3. A área do Conhecimento do Mundo 

A área do conhecimento do mundo parte da curiosidade natural da criança e na 

sua vontade de aprender mais, e encontrar respostas e explicações para tudo 

aquilo que existe à sua volta.  

Na educação pré-escolar, a criança terá a oportunidade de contactar com novas 

situações que lhe facultarão situações de descoberta e oportunidades de 

exploração do mundo. Por esta razão, todas as áreas de conteúdo se assumem 

como áreas de conhecimento do mundo, pois implicam conhecer e dominar os 

materiais, as técnicas e os saberes que representam.  

Esta área está vocacionada para a descoberta do mundo físico e natural, para 

desenvolvimento e aprofundamento dos conhecimentos que a criança tem sobre 

o mundo menos próximo da sua realidade, e para uma sensibilização às ciências, 

promovendo e desenvolvendo na criança, o gosto pela investigação e pelo rigor 

científico.  

Liga-se a áreas como a biologia, física, a química, a meteorologia, a geografia, 

geologia ou história, munindo-se de materiais e recursos adequados à sua 
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exploração. Promove igualmente a educação para a saúde e a educação 

ambiental.  

“ O que parece essencial neste domínio, quaisquer que sejam os assuntos 

abordados e o seu desenvolvimento, são os aspectos que se relacionam com os 

processos de aprender: a capacidade de observar, o desejo de experimentar, a 

curiosidade de saber, a atitude crítica.” (p. 85) 

1.2.2. A intencionalidade educativa 

Um dos grandes objectivos da educação pré-escolar é garantir às crianças um 

contacto com a cultura e com as ferramentas que as vão auxiliar no acesso ao 

conhecimento ao longo da sua vida, ou seja, proporcionar um ambiente rico em 

experiências estimulantes, no qual a criança ganhe o gosto pela pesquisa e pelo 

conhecimento.  

Isso implica uma intencionalidade da acção por parte do educador de infância, 

que com mestria interliga e dá sentido ao processo educativo, reflectindo sobre a 

sua prática e respectiva adequação ao grupo de crianças. Esta reflexão acontece 

antes, durante e depois da acção, no sentido de planear, ajustar e avaliar, 

tomando consciência dos seus efeitos no desenvolvimento das crianças.  

“ Este processo reflectido define a intencionalidade educativa que caracteriza a 

actividade profissional do educador.” (p.94) 

2. A expressão plástica no jardim-de-infância 

2.1. A Expressão infantil 

Desde sempre que o homem sentiu necessidade de se exprimir. Primeiramente 

com gestos e sons, pinturas e esboços e mais tarde com a palavra e com a 

escrita.  

De acordo com Gonçalves (1976), a expressão “é um fenómeno que projecta no 

exterior e torna presente aos outros aquilo que existe no mais íntimo de cada um”, 
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ou seja, a expressão é a forma através da qual os indivíduos se revelam a si 

próprios, tornando-se transparentes aos olhos dos outros, encontrando-se 

estreitamente ligada à parte emocional de cada um.  

Desde o nascimento que a criança se expressa. Chora ou grita quando tem fome, 

sorri quando reconhece o rosto da mãe, usa sons e gestos para comunicar com 

quem cuida de si. A criança expressa-se.  

Mas o que exprime a criança? “ Sensações corporais, sentimentos, desejos, um 

conjunto de factos emotivos acompanhantes da sua evolução geral e que não 

pode formular pela palavra, porque estão fora do seu consciente e sua expressão 

sem que ela os possa controlar.” (Stern, s.d.) 

Para além de ser uma forma de mostrar o que pensa e o que sente, é igualmente 

um modo de comunicação com os outros que a rodeiam. Ela exprime sensações 

corporais, sentimentos de alegria, tristeza e serenidade; ideias, curiosidades, 

experiências, ou seja, um conjunto de factos emotivos reveladores do seu próprio 

mundo interior.  

Segundo Stern (s.d.) a expressão tem a função específica de formular aquilo que 

não pode ser dito por palavras. “Concretiza-se em símbolos cuja configuração, 

coloração, tamanho e situação espacial obedecem a formulação de capital 

importância, porque é a única possível e a sua ausência provoca na criança um 

desequilíbrio, para não dizer perturbações graves.” 

De acordo com D’Alte (2002), “ o indivíduo revela-se em tudo o que faz.”Através 

dos diferentes meios de expressão ao seu dispor, é capaz de exprimir 

sentimentos, ideias e emoções. A comunicação não é possível sem a expressão, 

assumindo-se esta como uma necessidade vital. Quem não o consegue fazer 

corre o risco de não comunicar. “Quando praticada com autenticidade a 

expressão revela o ser.” (D’alte, 2002) 
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Magalhães e Gomes (1964) dizem-nos que a expressão da criança “ é o reflexo 

espontâneo das suas emoções, sem camuflagem nem batota – um jogo franco, 

inerente ao ciclo das descobertas em que vive.” 

Na criança, a expressão actua como um processo de manifestação da sua própria 

experiência e crescimento. Lowenfeld (citado por Gloton e Clero, 1976), diz-nos 

que a expressão infantil é sempre um “registo da sua personalidade em criação”, 

contribuindo para que a criança se desenvolva de forma saudável e harmoniosa.  

Ao que Abreu, Escoval e Sequeira (1990) acrescentam que quando a expressão 

é capaz de comunicar os sentimentos da criança, está a cumprir a sua função de 

desenvolver a criança de forma equilibrada.  

Na verdade, enquanto a actividade expressiva no adulto parece ser sobretudo 

uma actividade de manutenção, na criança é uma actividade de desenvolvimento 

e está inteiramente voltada para a construção de si mesma.  

É precisamente através desta necessidade vital de crescer, voltada para o futuro 

e para a superação pessoal, que a actividade de expressão da criança adquire o 

seu verdadeiro sentido biológico. A expressão assume-se, assim e antes de mais, 

como uma necessidade biológica, cuja satisfação é absolutamente necessária 

para o bom desenvolvimento da criança em crescimento.  

A criança, ao exprimir-se, não o faz na perspectiva de o fazer com sucesso ou 

falhar. Não há boa ou má expressão. A criança expressa-se antes de mais pelo 

prazer que isso lhe dá e pela sua própria necessidade de o fazer, quase tão física 

como respirar.  

Mas para que a criança se expresse de forma equilibrada, é necessário que se 

reúnam as melhores condições para que ela o possa fazer. Poder exprimir-se 

livremente “é tão indispensável para a saúde mental da criança, como o ar e a 

alimentação o são para a sua saúde física.” (Gloton e Clero, 1976) 



27 
 

De acordo com estes mesmos autores, para que a criança se liberte do seu 

mundo interior e utilize os modos de expressão de que dispõe ao seu alcance, 

teremos que ter muito cuidado, evitando tudo o que a possa bloquear.  

Segundo Stern (s.d.) o direito à expressão deveria ser dado a todos e “deveria 

estar inscrito nos princípios essenciais da civilização, desta civilização que, 

desprezando ou ignorando a expressão, se dedica a entravar-lhe as 

manifestações.”  

Ao desenhar, pintar, saltar ou cantar a criança está a satisfazer uma necessidade 

tão fundamental como a de comer, respirar e dormir. Através da expressão, a 

criança descobre e explora as suas possibilidades, progride, encontra outras 

virtualidades, afirma-se e assim constrói a sua personalidade. (Schmidt, 1969). 

Independentemente da sua idade, qualquer indivíduo sente uma premente 

necessidade de se exprimir, quer com o intuito de se ligar aos outros quer para 

exteriorizar o que vai dentro de si. Fá-lo utilizando vários meios. Na criança, o que 

se denomina actualmente por meios de expressão, são aqueles processos que 

sendo mais eficazes que a palavra, traduzem os seus sentimentos mais íntimos: 

as artes plásticas, pictóricas e musicais; a dança e a dramatização, eis os meios 

que a diferentes níveis, despertam a exteriorização da realidade interior ou que de 

uma forma geral se denominam por expressão plástica, expressão motora, 

expressão musical e expressão dramática.  

A primeira reflecte aspectos do desenvolvimento intelectual, evidencia 

capacidades motoras a nível da mão e do braço, mas sobretudo é o reflexo de 

uma personalidade estritamente ligada às vivências emocionais de cada criança, 

demonstrando e acompanhando características evolutivas.  

A expressão motora caracteriza-se como alegria, prazer através do movimento, 

necessidade de toda uma catarse de energia própria, visto a criança ter um ritmo 

muito diferente do ritmo do adulto. 
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A expressão musical conduz ao desenvolvimento harmonioso das potencialidades 

sensoriais, psicomotoras, afectivas, mentais e criativas.  

Por fim, a expressão dramática é uma actividade que apela a capacidades 

diferentes, diferentes padrões de julgamento e a resultados absolutamente 

diferentes. Trata-se da criança explorar e descobrir os recursos de que dispõe, 

conduzindo isto à exploração do meio ambiente. O jogo dramático é sem dúvida, 

um meio de expressão total, mas na idade pré-escolar, é sobretudo alegria, 

prazer do jogo, do movimento e da expressão verbal espontânea.   

2.2. A expressão plástica infantil 

Como já foi dito anteriormente, a criança revela-se através daquilo que faz. Por 

essa razão, os seus produtos, sejam eles desenhos, pinturas ou objectos deverão 

ser observados com seriedade e não com falsas apreciações ou indiferença. O 

que é necessário é que o trabalho que a criança realiza seja considerado válido e 

levado a sério. Para que isso aconteça, é preciso entender a expressão plástica 

que a criança nos oferece. 

Segundo Gonçalves (1976) a criança exprime-se através do movimento, 

identificando-se e projectando-se através dele para o exterior. O seu 

desenvolvimento motor não vive isolado do seu desenvolvimento psíquico e por 

essa razão, quando a criança usa o gesto para desenhar ou pintar ela está a 

“concretizar as suas emoções”, sendo capaz de “fazer as suas experiências e de 

entrar em contacto com o mundo.” 

O desenho e a pintura parecem ser as formas de expressão para as quais a 

criança se inclina mais facilmente. Segundo Stern (s.d.), este tipo de linguagem 

plástica “não é com certeza o único meio de expressão que permite o são 

desenvolvimento infantil”, mas aquele para o qual a criança parece tender 

naturalmente.  
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Para além disso, e de acordo com Salvador (1988), desenhar é uma actividade 

que a criança realiza sem ser preciso convidá-la a fazê-lo. No início da sua 

actividade pictórica, o desenho é sobretudo um acto espontâneo, no qual o adulto 

não tem qualquer influência. Ou seja, a criança desenha e pinta de livre vontade e 

de forma natural, como se de uma necessidade se tratasse. Gonçalves (1976) 

acrescenta que, “a criança desenha por jogo e por curiosidade.” 

Diz-nos Stern (s.d.), que a criança necessita destes meios para “formular o que 

não pode confiar à expressão verbal”. Estes meios acabam por ter uma razão 

específica ao serem utilizados pela criança, concretizando-se em símbolos, cores, 

tamanhos e formas que se revestem de significado. 

Através da linguagem plástica, a criança exprimirá, em primeiro lugar, a vontade 

de se descrever a si e aos outros e os seus sentimentos, estando a sua 

experiência pessoal na base daquilo que expressa através das suas produções.  

Salvador (1988) diz-nos que o desenho infantil não pode ser observado como 

algo que não chega à perfeição das produções dos adultos, mas como uma forma 

original de pensamento e expressão de emoções.  

Ao realizar estas actividades, a criança “é motivada pelo que mais a impressiona. 

Não admira, portanto, que quando pega nos pincéis e tintas, exprima com 

emoção não o tema propriamente dito, mas o que mais a impressiona e contribui 

para a sua maneira de agir.” (Gonçalves, 1991) 

A expressão plástica, parece então revestir-se de grande importância para o são 

desenvolvimento da criança. A criança utiliza esta expressão através de uma 

linguagem própria, feita de normas e de cores simbólicas. “A não utilização da 

mesma por causas várias poderá provocar na criança um desequilíbrio, para não 

dizer perturbações graves.” (Stern, s.d.) 

É que a expressão plástica não é uma actividade sem sentido. Segundo Gloton e 

Clero (1976) “ela é feita de paciência, de minúcia, de seriedade”. Quando a 
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criança se expressa plasticamente ela mobiliza toda a sua energia no sentido de 

querer produzir algo útil. Para ela isso é trabalho.   

Esta forma de expressão constitui-se como uma via de apreensão do mundo. De 

acordo com D’Alte (2002), ela é uma forma de linguagem ímpar, “é a expressão 

concreta de um movimento, um meio de aquisição de conhecimentos ”, sendo 

aquilo que a criança representa não aquilo que vê, mas aquilo que adquire como 

conhecimento do que observa.  

Anzieu, 1960, citado por Porcher (1982), acrescenta ainda que neste sentido os 

desenhos infantis são como palavras através das quais a criança projecta para o 

exterior a forma de se sentir a si e aos outros. Diz-nos Porcher (1982) que esta é 

uma das razões pelas quais a psicologia projectiva recorre aos desenhos das 

crianças para fazer leituras de personalidade. Na verdade, a criança diz através 

dos seus desenhos muito mais do que aquilo que queria dizer, e alguns aspectos 

ocultos do seu subconsciente acabam por ser revelados sem que ela se dê conta 

disso.  

Ainda segundo o mesmo autor, as crianças desde pequenas quando descobrem a 

expressão plástica, agarram-se a ela pois “ela representa uma acção que lhes 

permite comunicar aquilo que num determinado momento elas têm necessidade 

ou desejo de expressar.” O facto desta forma de expressão deixar representações 

palpáveis e que permanecem permite observá-las mais pormenorizadamente. 

Gonçalves (1991) acrescenta, que a criança é “sensível à expressividade directa 

do traço e da mancha, fascinada pelo poder encantatório da cor, ela emociona-se 

com a pintura que realiza e, no final, deleita-se com o espectáculo visual, 

resultante desse acto mágico, em que se envolveu sensorialmente. A experiência 

sensorial da actividade ludo-expressiva, apela à percepção cada vez mais 

apurada das formas, das cores e das texturas dos objectos e imagens. Tal 

experiência não abdica das emoções e ideias que gera.” 
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A expressão plástica acaba então por ser uma forma privilegiada da criança 

apreender o mundo que a rodeia, de se relacionar com os outros. Esta sua forma 

de se relacionar com o mundo e com os outros, e desenvolve-se paralelamente à 

aprendizagem das funções do seu próprio corpo, que estão na base do grafismo.  

Segundo Stern (1974) no mundo plástico da criança “distinguem-se (…) as 

características próprias de cada etapa de evolução. A cada fase da criança 

corresponde um aspecto particular do seu mundo plástico.” Ou seja, o mundo 

plástico infantil distingue-se do mundo plástico do adulto, tendo valores e leis 

específicas, características próprias, segundo as fases da sua evolução.  

Gonçalves (1976) refere o mesmo, afirmando que o mundo plástico da criança 

revela características próprias, tendo em conta as próprias fases de evolução do 

desenho infantil, que vão desde a garatuja dos primeiros anos (0-2 anos), ao 

desenho pré-figurativo (3-4 anos) e figurativo (a partir dos 4 anos).  

Bartolomeis (1968) acrescenta ainda que através das actividades plásticas a 

criança experimenta sistemas de representação que põem em evidência o seu 

grau de desenvolvimento motor e perceptivo, o da sua visão e certas 

características de cariz emotivo.  

2.3. As etapas do desenho infantil  

Segundo Salvador (1988) todas as crianças de todas as culturas em que os 

adultos desenham e pintam, também desenham e pintam, e é interessante 

observar que todas elas passam pelas mesmas etapas na evolução dos seus 

desenhos. Mas mesmo que as crianças passem por estas etapas em idades 

semelhantes, não há dois indivíduos que façam uma evolução idêntica. 

A primeira etapa intitula-se de garatuja. Quando a criança começa a desenhar e a 

pintar não pretende inicialmente fazer uma imagem, mas unicamente traços e 

linhas. Como em tantas outras manifestações, a criança chega ao desenho e à 

pintura pela imitação dos adultos. No início, esta sua manifestação gráfica não se 
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assume como um meio mas como um fim. Na realidade, a criança começa a fazer 

traços porque a sua execução fá-la constatar que ela própria possui um poder 

criador que a iguala aos adultos. 

Durante este período pode realizar formas elementares, mas nem por isso a 

forma se acha em relação com o objecto. O que a criança pretende representar 

nas suas primeiras garatujas não tem a menor concordância. 

Este trabalho involuntário, que para o adulto pode ser insignificante, é para a 

criança o produto da sua actividade, uma manifestação da sua personalidade, 

uma criação. A consciência que adquire ao reconhecer que possui um poder 

criador leva-a a reforçar a sua auto-estima, e oferece-lhe situações de prazer que 

a conduzem à repetição da experiência.  

Depois de passar por esta etapa, a criança passa para o chamado realismo 

fortuito. A partir deste momento, pareceria lógico que a tendência para a imitação 

levaria a procurar fazer figuras, mas durante algum tempo, a criança que chegou 

a esta conclusão continuará a representar as suas linhas simples, sem intenção 

figurativa porque ainda que seja capaz de reconhecer essa capacidade nos 

outros, não acredita que a possui.  

Mas chega o dia em que a criança reconhece uma analogia entre um dos seus 

desenhos e um objecto real. É um facto fortuito que não se repetirá 

imediatamente e que enche a criança de alegria. Ela apercebe-se que também 

consegue fazer desenhos que se parecem com alguma coisa real.  

Daqui surge a tendência para se dar uma interpretação figurativa. A passagem da 

produção de imagens involuntárias às imagens voluntárias faz-se por intermédio 

de desenhos em parte involuntários e em parte desejados.  

Depois desta etapa chegamos à etapa do realismo falhado. Neste momento a 

criança chegou ao que poderíamos chamar desenho propriamente dito. Quando 

pega numa folha, num lápis ou no pincel, tem em mente o que quer representar 
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antes de o fazer. Já não traça linhas para ver o que aparece, tendo uma intenção 

prévia quando o faz.  

Os desenhos e pinturas das crianças têm como característica fundamental o 

realismo. Eles são cada vez melhores para ela quanto mais se parecem com o 

objecto representado, mas para alcançar esta semelhança, a criança vai 

defrontar-se com sérias dificuldades. O primeiro obstáculo é de ordem puramente 

física.  

Nesta fase, a criança ainda não sabe dirigir e controlar os seus movimentos 

gráficos. Se por um lado consegue explicar a sua intenção e conseguimos ver que 

a imagem mental é clara e correcta, ela ainda não o consegue fazer quando 

desenha, pois falta-lhe habilidade gráfica. 

Outro obstáculo de natureza psíquica, é a descontinuidade da atenção. Ainda que 

conheça todos os detalhes do objecto, não os representa, pois esquece-se de 

colocar alguns, por estar concentrada a realizar outros que naquele momento são 

mais importantes para ela. Ou seja, a importância que um determinado elemento 

tem para a criança num momento particular, leva-a a esquecer de outro.  

As dificuldades desta etapa que foram referidas anteriormente manifestam-se 

sobretudo na falta de proporções dos elementos do desenho. É muito comum ver 

desenhos que são só “mãos” ou só “cabelos”.  

Segue-se a etapa denominada por realismo intelectual. Uma vez superadas as 

dificuldades de controlo do traço, o realismo do desenho infantil aparece com toda 

a sua amplitude. É um realismo que não é igual ao do adulto. Enquanto que  para 

este último o desenho deve ser como uma fotografia do objecto, para a criança, 

ser parecido é conter todos os elementos reais ainda que não sejam visíveis. Na 

perspectiva da criança, qualquer elemento que lhe pareça importante vai aparecer 

no desenho, mesmo que para isso ela tenha que usar procedimentos típicos 

desta fase: a transparência e o abatimento.  
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Assim, as casas serão representadas com paredes transparentes, para deixar 

que se vejam os móveis e os moradores, assim como através da casca do ovo se 

pode ver o pinto, etc. 

É o êxito síntese que leva a criança a substituir o realismo intelectual pelo 

chamado realismo visual. Esta mudança costuma aparecer entre os oito e os 

nove anos, se bem que possam haver diferenças individuais.  

Nesta etapa, os desenhos passam a ver-se sob um único ponto de vista. A 

transparência é substituída pela opacidade e suprimem-se os pormenores não 

visíveis no objecto. A criança sujeita-se à perspectiva visual e para isso 

desaparecerão o abatimento e a mistura de perspectivas. Nesta fase a criança 

começa a realizar desenhos a três dimensões, em que o afastamento os  torna 

objectos mais pequenos e a proximidade maiores.  

Durante certo tempo haverá no desenho infantil elementos destas duas últimas 

etapas, mas aos olhos da criança os elementos do realismo intelectual serão 

tomados como erros. Nesta altura o seu sentido crítico é muito grande. 

Paralelamente ao realismo visual, a criança descobre pouco a pouco, as 

qualidades da matéria, da cor e o poder expressivo da forma.  

Depois de descrevermos as etapas do desenho infantil, pensamos ser igualmente 

importante descrever a evolução da representação da figura humana pela criança.  

Todos os autores que estudaram o desenho infantil estão de acordo que o tema 

preferido das crianças de todas as culturas é a figura humana. Desenham-na 

antes de outros objectos, com maior frequência e durante mais tempo.  

Com base nesta universalidade do tema, fizeram-se estudos para seguir a 

evolução deste desenho, chegando-se a afirmar que todas as crianças passam 

por etapas na realização gráfica da figura humana, e que estas fases estão em 

relação com a idade e a maturação.  
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A criança ao desenhar a figura humana expressa a sua imagem corporal, ou seja, 

a concepção interior que a criança tem do seu próprio corpo e das suas funções 

num mundo social e físico.  

A fonte comum que inspira todos estes desenhos semelhantes de figuras 

humanas é a própria criança. A sua intenção gráfica é a expressão do seu ser.  

Em resumo, a criança vai integrando os diferentes elementos da sua imagem 

corporal não só em função do conhecimento que tem sobre eles, mas também da 

importância e significado com que aparecem em cada etapa da sua vida. A 

criança projectará esse sentimento que tem de si própria através dos desenhos 

da figura humana.  

2.3.  A criança criadora 

Criatividade deriva das palavras “criar” e “criação”. Criar é dar existência a…; 

inventar; originar; gerar; produzir. Criação é o acto ou efeito de criar; acto divino 

que tirou o mundo do nada. Criatividade é a função da inteligência humana que 

torna o homem superior ao que ele mesmo cria.” (Dicionário Enciclopédico 

Lello Universal, citado por Sousa, 2003) 

Criação e criatividade têm, portanto, que ser consideradas de maneira diferente. 

Sousa (2003) diz-nos que a criação se refere ao aparecimento real de um 

objecto, de uma obra que antes não existia, por “acção deliberadas e consciente 

de um ser.” A criatividade é descrita como uma capacidade, uma aptidão que só 

tem sentido quando conduz à criação. “Não basta ter talento criador, é necessário 

aplicá-lo na acção criadora.”  

Nesta perspectiva, a criatividade define-se pelas obras que cria e só pode existir 

através delas. A criatividade é a causa e a criação o efeito. Podemos ter uma 

ideia fabulosa, mas se não a concretizarmos, o nosso potencial criativo terá sido 

esforçado em vão. Quer isto dizer que só nos produtos verificamos a 
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manifestação da criatividade. Na sua origem, a criatividade é diferente de criação. 

A criatividade é portanto a causa da criação.  

Para Lowenfeld (1961) a actividade criadora significa flexibilidade de pensamento 

e fluidez de ideias. Na sua perspectiva, ela também pode ser encarada como uma 

aptidão de conceber novas ideias ou de descobrir novas relações entre as coisas.  

Segundo Gloton e Clero (1976) ela pode assumir múltiplas formas e “ a 

verdadeira criação reconhece-se: ela é simultaneamente insólita porque traz 

consigo a estranheza do nunca visto, familiar porque a obra autêntica é sempre 

esperada.” 

Para Stern (citado por Gloton e Clero, 1976) “ a criatividade é este processo que 

tem como resultado uma obra pessoal aceite como satisfatória por um grupo 

social num momento determinado.”  

Geralmente considera-se a criatividade como sendo um comportamento 

construtivo, produtivo, que se manifesta na acção. Não tem necessariamente que 

constituir um fenómeno único no mundo, mas deve ser basicamente uma 

contribuição do próprio indivíduo.  

Segundo Gloton e Clero (1976) “ é pela actividade criadora que o homem se 

constrói, na sua abertura ao mundo e no próprio movimento da vida, e de cada 

um não é senão aquilo que criar.”  

De acordo com Gonçalves (1976) a criatividade é “a própria definição de saúde.” 

Ao libertar-se de preconceitos o individuo consegue ver as coisas com maior 

clareza intelectual e criando consegue exprimir o que “traz dentro de si”. Através 

desta experiência ele é capaz de estabelecer uma boa relação com o mundo. 

Nesta perspectiva, se criar é exprimir o que se traz dentro de si, todo o esforço 

autêntico de criação é interior.  

Segundo Abreu, Sequeira e Escoval (1990) a criança é “naturalmente criadora.” 
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Lowenfeld (1961) acrescenta que todas as crianças nascem criativas e podemos 

constatá-lo pela forma como elas exploram, investigam e descobrem como tudo 

se passa à sua vota.  

De acordo com Gloton e Clero (1976) “ a criança é por natureza criadora. Só 

pode contestá-lo quem nunca observou uma criança entregue livremente aos 

seus jogos.”  

Segundo Wallon (citado por Gloton e Clero, 1976) diz que no entanto esta sua 

potencialidade criadora não será considerada totalmente válida enquanto a 

criança não se tiver evadido dos jogos de pura ficção. Só nessa altura poderá 

haver verdadeira criação.  

Segundo este autor, é na etapa seguinte, a dos jogos de expressão, que a criança 

se torna realmente criadora. Os jogos de expressão são aqueles que colhem a 

sua fonte no gesto, na palavra, no desenho ganhando assim a objectividade que é 

indispensável para que haja criação.  

Ainda segundo Gloton e Clero (1976) “ do ponto de vista da criança, a 

criatividade não é nada desde que não conduza à criação.” Ou seja, podemos ter 

muitas ideias mas elas não passarão apenas de ideias enquanto não assumirem 

uma forma material.  

O desenho infantil aparece aqui como uma das formas da criança tornar visível o 

seu poder criador. Segundo Salvador (1988) é o desenho que “ deixa a marca 

que permanece e com ela a constatação do seu poder criador. Provavelmente 

esta será para a criança a sua primeira e mais clara experiência de criação.”  

3. A educação artística no jardim-de-infância  

“ Sem uma formação artística extensiva a praticamente toda a população, não pode uma nação 

dizer-se plena de vitalidade, possuidora dos bens todos a que tem direito, apta a completamente 

se conhecer a si própria e a outras nações, suficientemente preparada para modificar a seu favor 

o curso dos acontecimentos.” (João de Freitas Branco, 1960) 
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Diz-nos Perdigão (1981) que os ideais da humanidade não podem ser 

alcançados sem que a sensibilidade, o desenvolvimento das capacidades de 

expressão, o desenvolvimento da criatividade e o desenvolvimento da imaginação 

sejam introduzidos na educação geral dos cidadãos, ou seja, sem a educação 

artística, “ cujos objectivos são justamente a formação do homem completo.” 

Santos, citado por Oliveira (2002) acrescenta que o que realmente importa é que 

todas as crianças possam beneficiar da educação artística, pois aquilo que se 

aprende com a arte não traz apenas conhecimento, mas “uma interrogação 

permanente, uma abertura dos sentidos, da inteligência, da sensibilidade, uma 

lição de vida.” 

Mas em que consiste a Educação Artística? 

Segundo Sousa (2003) a Educação Artística refere-se a uma educação voltada 

para o desenvolvimento harmonioso da personalidade que actua em várias áreas 

do seu desenvolvimento. É desta forma uma educação que “proporciona uma 

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

ciências e das artes, que levará a um melhor desenvolvimento da pessoa no seu 

todo.”  

O mesmo autor, citando o decreto-lei nº 344/80, de 2 de Novembro, aponta como 

grandes objectivos da Educação Artística: 

“- Estimular e desenvolver as diferentes formas de comunicação e expressão 

artística, bem como a imaginação criativa, integrando-as de forma a assegurar um 

desenvolvimento sensorial, motor e afectivo equilibrado.”  

“- Promover o conhecimento das diversas linguagens artísticas e proporcionar um 

conjunto variado de experiências nestas áreas, de modo a estender o âmbito da 

formação global.” 

“- Educar a sensibilidade estética e desenvolver a capacidade crítica.”  
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Partindo dos pressupostos de Porcher (1982) as grandes finalidades da 

Educação Artística são: 

“1. A educação artística propõe-se a criar nos indivíduos não tanto um amor 

problemático e isolado por belas artes e belas obras, mas sobretudo uma 

consciência exigente e activa em relação ao meio ambiente, quer dizer, em 

relação ao panorama e à qualidade de vida quotidiana desses indivíduos; 

2. A educação artística propõe-se a criar nos indivíduos não tanto aptidões 

artísticas específicas, mas sobretudo um desenvolvimento global da 

personalidade, através de formas as mais diversificadas e complementares 

possíveis de actividades expressivas, criativas e sensibilizadoras;  

3. A educação artística, porém, não se contenta apenas com as virtudes 

instauradoras do acaso, do laisser-faire e da não intervenção, mas pressupõe, 

pelo contrário, a utilização de métodos pedagógicos específicos, progressivos e 

controlados, os únicos capazes de produzirem a alfabetização estética (plástica, 

musical, etc.), sem a qual toda a expressão permanece impotente e toda a 

criação é ilusória. “ 

Ou seja, o que parece ser mais importante na educação artística são os valores 

do meio ambiente que nos rodeiam e que nos conferem qualidade de vida. Esses 

valores referem-se a tudo aquilo que encontramos à nossa volta, seja natural ou 

artificial. São os sons, os cheiros, as cores, os movimentos, os ritmos, os 

estímulos, os sabores, as combinações, ou seja, a forma como tocamos o mundo.  

Neste sentido, e segundo os mesmos pressupostos, a educação artística mais 

não é do que “uma aprendizagem das aparências.” (Porcher, 1982). Aprender a 

ver, a saborear, a distinguir, a relacionar é a forma de vivermos o que nos rodeia 

de forma mais intensa e significativa e é essa a finalidade da Educação Artística.  

O que aqui está em causa não é o apreender os objectos na perspectiva da sua 

utilidade ou utilização imediata, mas “pressupõe um desvio do caminho habitual: é 
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preciso perceber o mundo como uma paisagem, como uma soma de estímulos, 

não como uma série de utensílios.” (Porcher, 1982) 

Ainda segundo o mesmo autor, a formação da sensibilidade parece constituir o 

núcleo central de toda a educação artística. Se o adoptarmos como ponto de 

referência, podemos organizar os principais aspectos desta educação. São eles a 

expressão livre e a criatividade, a iniciação técnica, a consciência do meio 

ambiente e o acesso às obras de arte. 

Porcher (1982) acrescenta ainda que a educação artística é igualmente um 

estabelecimento de relações entre as actividades de expressão e de 

sensibilização. Nesta matéria, para além de se conferir à criança os meios e as 

ferramentas técnicas para a sua auto-expressão, o objectivo reside em construir 

no indivíduo uma aptidão emocional, que no contacto com os objectos artísticos 

se traduz em emoção. Essa emoção, chamada de prazer estético, confere à 

criança o acesso ao domínio dos códigos. Partindo daqui e das suas imensas 

virtualidades sensoriais, a criança estará apta a descobrir a sua própria maneira 

de se exprimir, de uma forma mais completa e sustentada.  

Porcher (1982) acrescenta ainda que ela é uma educação perceptiva e sensorial, 

através da qual a criança é sensibilizada para o que a rodeia e simultaneamente 

convidada a expressá-lo. 

Brilhante (2007) reforça que o contributo da educação artística repousa no treino 

dos sentidos, no prazer estético e no desenvolvimento de uma dimensão criativa 

na relação do indivíduo com o mundo. Para além disso, e segundo Dias (1999) 

contribuir para o desenvolvimento da sensibilidade das crianças significa 

“incentivar e criar oportunidades para que elas se expressem com vivacidade e 

possam desenvolver, ampliar e enriquecer as suas experiências sensíveis”.   

Stern (s.d.) diz-nos ainda que para que a educação artística tenha o alcance 

pedagógico que se pretende, é necessário que seja praticada da melhor forma e 
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nas melhores condições, pois não se trata de entreter crianças mas de “utilizar a 

sua actividade para educar”.  

O mesmo autor acrescenta que o contrário, ou seja, a prática de uma educação 

artística mal concebida, “arrisca-se a causar danos na alma infantil e a falsear os 

seus meios.” 

Segundo Vasconcelos (2002) uma sólida educação artística “pode ajudar a 

preparar as gerações futuras para os desafios da mundialização a qual exige um 

pensamento complexo e divergente numa linha de intervenção inquiridora e 

artística.”  

A Educação artística está prevista através de quatro grandes vias: através da 

educação artística genérica, da educação artística vocacional, da educação 

artística em modalidades especiais e da educação artística extra-escolar.  

No contexto deste trabalho, interessa-nos a que é praticada genericamente, que é 

praticada na escolaridade geral, ou seja, aquela a que todos têm acesso. 

Acontece na Educação Pré-escolar (nos jardins-de-infância) e nos Ensinos Básico 

e Secundário (nas escolas de Ensino Regular).  

3.1. O papel da escola e do educador de infância  

Nesta perspectiva da Educação Artística, o papel da escola como palco onde 

grande parte da acção se desenrola, assume grande importância. Sendo os 

espaços educativos, espaços por excelência dedicados à formação das pessoas, 

esta dimensão artística deve ser considerada.  

Segundo os Gonçalves, Marques e Fróis (2000), as artes são um campo com 

interesse para a vida escolar, tendo a sua acção implicações no futuro dos alunos 

que têm oportunidade de as vivenciar. Embora se acredite neste pressuposto, ele 

não é facilmente praticado nas instituições escolares, constituindo-se este como o 

grande desafio para a educação. Ou seja, “Encorajar crianças e adultos a 
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compreenderem as artes visuais constitui um objectivo global da educação, com 

implicações noutras áreas.”  

Segundo Vasconcelos e Oliveira (2002) os profissionais reconhecem a 

importância da educação artística no desenvolvimento global das crianças mais 

especificamente no “desenvolvimento das suas capacidades expressivas, lúdicas, 

físicas, cognitivas e criativas”, e prova disso é a sua inclusão nas Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-escolar. Mas face à realidade que encontram 

na escola, nem sempre estão aptos para a pôr em prática da forma mais 

adequada. 

Segundo Oliveira (2002) quer na educação pré-escolar quer no primeiro Ciclo, os 

profissionais têm consciência do peso que têm os diferentes domínios no 

currículo. Normalmente as áreas das letras e das matemáticas assumem maior 

importância que as artes, baseando-se ainda na crença popular de que a arte é 

um talento natural e por isso só acessível para alguns. Por outro lado, nem 

sempre as artes são encaradas como actividades úteis, sendo antes vistas como 

actividades lúdicas e de entretenimento. Outro aspecto que desvirtua o ensino da 

arte na educação pré-escolar e no primeiro Ciclo diz respeito à falta de formação 

que os professores e educadores têm nesta área.  

Segundo a mesma autora, os professores e os educadores não parecem saber 

muito bem como tratar esta matéria e como trabalhar sobre ela com os alunos, 

sendo esta uma situação que advém da falta de valor que é atribuído pela própria 

sociedade a esta área do saber. Por outro lado, a própria atitude dos professores 

face à expressão plástica compromete a forma como ela é apresentada e 

trabalhada com os alunos, acabando por haver uma preocupação excessiva em 

seguir receitas e em obter resultados ditos “bonitos”, havendo mesmo uma 

desadequação das propostas e um consequente desinteresse por parte das 

crianças.   
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A mesma autora acrescenta ainda que muitas vezes, na tentativa de apresentar 

“bons” resultados, são os próprios educadores e professores que “tomam a 

iniciativa de concretizar as tarefas, tentando impor muitas das vezes imagens 

estereotipadas e representativas às crianças, manipulando e desvirtualizando o 

ensino da expressão plástica, cortando-lhes a possibilidade de explorar a sua 

auto-expressão e a sua criatividade.” (Oliveira, 2002) 

Apesar de haver uma grande vontade de levar a expressão plástica para dentro 

da escola, muitas vezes os professores e educadores ficam presos nas próprias 

técnicas, nem sempre atendendo ao estádio de desenvolvimento das crianças ou 

ensinando a técnica pela técnica, sem qualquer ligação ao projecto educativo que 

“pressupõe conteúdos e objectivos.” (Oliveira, 2002) 

O que acontece muitas vezes é que estas propostas se apresentam como o “eixo 

central da área, sem qualquer referência a objectivos e conteúdos plásticos.” 

(Oliveira, 2002) Noutras vezes, estas actividades são apenas utilizadas para os 

momentos festivos do ano lectivo ou de forma a complementar outra área de 

conteúdo, não se assumido os seus “próprios fundamentos e propósitos 

curriculares.” (Oliveira, 2002) 

Ainda segundo a mesma autora, outra das questões passa pela forma como estes 

profissionais tornam a arte acessível às crianças. É frequente utilizarem as 

chamadas “fichas” ou manuais orientadores, sabendo-se como este tipo de 

materiais é normalmente limitador do desenvolvimento da criatividade da criança.  

Paralelamente a estas atitudes mais constrangedoras que condicionam a acção 

expressiva da criança, encontramos outras, totalmente opostas, que abandonam 

a criança à sua própria sorte. Isso deve-se ao facto da expressão plástica ter sido 

vista durante algum tempo apenas como uma área que desenvolvia a destreza 

manual e visual das crianças, sendo o seu grande objectivo deixar que a criança 

se expressasse livremente, através da exploração de materiais e de diferentes 

técnicas. Ao adulto cabia a função de observar passivamente, sem fazer 
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correcções, pretendendo apenas que a criança libertasse as suas emoções, 

explorasse a sua criatividade e a sua imaginação. (Oliveira, 2002.).  

Actualmente continuamos a ter um pouco destas duas realidades nas nossas 

escolas, privilegiando-se por um lado “a visão expressionista em detrimento da 

visão construtivista do saber, sem que haja uma coordenação e articulação 

efectiva” (Fróis, 2001 citado por Oliveira, 2002.) e por outro, oferecendo à 

criança experiências que limitam o desenvolvimento do seu poder criador.  

Com estas atitudes acabamos por deixar de lado uma parte fundamental da 

sensibilização artística, que é aquela que passa “pela apreciação e compreensão 

da arte e pela identificação e organização dos elementos morfológicos da 

linguagem plástica que a compõem.” (Oliveira, 2002 

No entender de Cavalcanti (1995) no ensino, muitas vezes as actividades 

artísticas das crianças resumem-se a uma série de actividades plásticas que as 

crianças realizam sem nenhuma orientação ou intervenção do adulto, socorrendo-

se dos materiais de trabalho que lhe são postos à disposição e dos seus próprios 

recursos expressivos.  

Segundo esta autora, “uma nova forma de reconhecer a relação das crianças com 

a produção artística tem tornado possível um novo conceito de aprendizagem e 

uma nova forma de acção pedagógica.”  

Ela deixa de ser um mero fazer por fazer, apenas pela expressão livre, mas passa 

por um processo de aprendizagem que tanto acontece dentro como fora da 

escola. No entanto, de acordo com Cavalcanti (1995), “ é à escola que cabe 

organizar, sistematizar esse aprendizado em actividades onde o aluno possa 

estar tanto no lugar de quem produz como no de quem pode conhecer e apreciar 

sua herança artística, num processo onde o fazer é retro alimentado pelo 

conhecimento de outros produtores e pela possibilidade de ler seus produtos.”  
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Nesta perspectiva, a escola assumirá a função de oferecer aos seus alunos um 

programa estruturado de educação, na qual as actividades plásticas não se 

resumem apenas a momentos de entretenimento ou de prazer expressivo, mas a 

uma aliança entre a liberdade e a ciência, entre a felicidade e a razão.  

A isto Porcher (1982), vem acrescentar que a iniciação artística da criança tem 

de passar por algumas etapas, nas quais esta tomará posse de um certo número 

de ferramentas intelectuais que “nenhuma espontaneidade permite dispensar.” Os 

planos da liberdade e do conhecimento terão inevitavelmente que se cruzar, no 

sentido de provocar um maior desenvolvimento da criança.  

Ainda segundo o mesmo autor, se nos contentamos em confiar apenas na 

natureza do aluno estamos a abandoná-lo às suas próprias possibilidades e a 

negar-lhe a oportunidade de conhecer outras.  

Nesta perspectiva, “ deixá-lo entregue a si mesmo corresponde a deixá-lo 

entregue à sociedade que está dentro dele e, ao mesmo tempo, a endossar de 

facto as dificuldades sociais do acesso á arte.” Sendo assim, a escola não poderá 

desempenhar o seu papel de igualadora de oportunidades.  

Oliveira (2002) acrescenta que para que na escola seja feito um bom trabalho, é 

fundamental que os diferentes intervenientes do processo artístico sejam 

sensibilizados e motivados para isso, concentrando-se no verdadeiro interesse 

educativo desta área, adequando-a à actualidade em que as crianças vivem.  

Neste sentido, o seu trabalho residirá essencialmente no desenvolvimento das 

capacidades de relação das crianças com a cultura e com a arte. Por um lado, 

levando as crianças a compreendê-la e por outro fazendo-as participar de forma 

activa no processo artístico através da produção e criação de obras plásticas. 

Desta forma, a escola tem o papel de ajudar a desenvolver a capacidade de 

apreciação, compreensão, expressão e criação artística. 
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Segundo Oliveira (2002) a operacionalização desta área na escola deve ter em 

conta dois aspectos fundamentais. São eles o aspecto produtivo, que é aquele 

que está associado ao fazer, à produção e o aspecto cognitivo, que é o aspecto 

ligado ao saber, “permitindo assim a informação e formação de múltiplas e 

diferentes possibilidades expressivas.”  

3.1.1. A necessidade de Compreender a arte infantil 

É indiscutível que a escola é o local privilegiado para a educação artística. 

Infelizmente, nesta área, muitos erros se cometem, sob o risco de deitar por terra 

a necessidade vital da criança se exprimir. Como já vimos, muitos desses erros 

têm por base a própria formação do educador de infância nesta área do saber que 

é a expressão plástica infantil.  

Primeiramente, parece-nos necessário haver um conhecimento prévio sobre esta 

matéria e uma compreensão das criações infantis por parte do educador de 

infância.  

Diz-nos Stern (s.d.) que “fala-se muito de arte infantil, cometendo-se 

especialmente duas espécies de erros de apreciação: um deles considera-a como 

uma expressão ingénua e fantasista a opor aos produtos de espírito adulto 

considerados como sérios. O outro pretende que a criança aperfeiçoe e rectifique 

o seu desenho, tornando-se tão rápido quanto possível um adulto, quer dizer, 

deixando muito cedo de ser criança. “  

Cometer-se-iam menos deliberadamente estes erros se esta forma de expressão 

fosse melhor conhecida. Ainda de acordo com Stern (s.d.) “ compreender a arte 

infantil é afastar uma série de preconceitos e erros que escondem a expressão a 

adultos deformados.” 

Segundo Gonçalves (1976) é a partir deste conhecimento da criança e das suas 

produções que os adultos podem e devem encontrar a atitude pedagógica mais 

adequada às diversas fases do seu desenvolvimento. 
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Segundo o mesmo autor, há que ter em conta que a educação artística não parte 

das concepções estéticas do educador. Este tem que ter consciência que as 

criações infantis têm um carácter específico que em nada tem a ver com a 

estética adulta e que aquilo que a criança produz é válido por si só, pois reflecte a 

própria vida da criança.  

O educador sabe igualmente, que tal como não se comparam as criações infantis 

com a arte adulta, elas também não podem ser qualificadas em relação aos 

produtos de outras crianças, pois o conteúdo emotivo da obra não pode ser de 

intensidade igual a todo o momento e em todas as crianças. (Stern, 1974)  

Por outro lado, deve compreender que a criança, como ser em formação, é um 

ser sensível a tudo o que se passa à sua volta, quer seja bom, quer seja mau, e 

que isso se manifesta naquilo que expressa através das suas produções e na 

forma como o faz. Compreender esta influência permite ao educador estar atento 

à sua acção, modificando-a e ajustando-a se for necessário. 

Neste sentido, o educador deve ter consciência que ocupa um lugar importante na 

vida da criança e aceitando “a responsabilidade de movimentar um processo 

evolutivo que tem repercussões na vida da criança.” (Stern, s.d.) 

Szpigel (1995) afirma que é fundamental que o educador reconheça a 

necessidade de uma intervenção pedagógica de qualidade nesta área, pois só 

desta forma ele contemplará nas suas planificações o fornecimento de 

informações variadas sobre esta matéria e diversos momentos de produção 

artística pelas crianças.  

Por outro lado, Gloton e Clero (1976) afirmam que um educador que tenha uma 

cultura geral da qual a arte faz parte, terá à sua disposição um vocabulário 

específico que o tornará “apto a destacar a perpétua renovação da arte, fazendo 

deste modo, admitir e compreender o novo, o inédito”, ou seja, um educador que 

procure familiarizar-se com a linguagem artística mais facilmente compreenderá 

as produções dos seus alunos.  
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Por outro lado, há que referir a necessidade de maior formação nesta área, no 

sentido de capacitar os educadores de infância para operacionalizarem este 

campo de saber da forma mais adequada. Segundo Oliveira (2002.) é necessário 

criar um conjunto de estratégias que ajudem a colmatar as falhas de 

operacionalização desta área que ainda encontramos no nosso sistema de 

ensino, nomeadamente através do aumento do tempo que se dedica a esta 

matéria na formação inicial dos educadores de infância e da implementação de 

acções de formação contínua que permitam uma actualização constante dos 

agentes de ensino.  

Esta formação passa pela oferta de um programa formativo completo que por um 

lado inclua a transmissão de conhecimentos específicos relativos a esta área, 

levando-os a perceber e a participar do processo artístico, enquanto produtores e 

receptores de arte, incutindo-lhes assim uma sensibilidade estética que consigam 

transmitir depois às crianças, e por outro lado compreenda uma formação 

didáctica e pedagógica que lhes permita operacionalizar estes conteúdos de 

forma adequada junto das crianças.  

Segundo Stern (1974) “agora que o educador conhece bem o campo da sua 

actividade e os problemas relativos à técnica de educação artística ele deve poder 

situar a criação infantil e mesmo justificá-la junto de artistas que julgarão o 

trabalho das suas crianças. Deve saber e fazer admitir que a arte infantil não é um 

começo nem uma forma incompleta de arte adulta, mas uma arte particular e com 

os seus próprios valores.”  

Só assim educador cumpre a sua missão e “compreende o seu papel, quando, tal 

como um chefe de orquestra entre os seus músicos, faz ressaltar em cada 

criança, as vibrações da exaltação.” (Stern, 1974) 

Fica então claro que para que sejam criadas as condições propícias ao 

desenvolvimento das faculdades naturais da criança, é necessário que haja uma 

compreensão da arte infantil por parte do educador. Segundo Gonçalves (1976), 
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“ o desapreço ou a incompreensão da actividade infantil pode dar origem a graves 

perturbações.” A função do educador é respeitar essa evolução natural, não a 

contrariando ou precipitando.  

3.1.2. Favorecer a expressão livre, motivar e desenvolver 

a criatividade na criança  

O educador de infância terá igualmente o papel de favorecer a expressão livre na 

criança. Uma das condições que permite que a criança se exprima plenamente é 

a liberdade que lhe é facultada, primeiro tendo acesso aos meios de expressão e 

depois podendo utilizá-los livremente.  

Read, citado por Gloton e Clero (1976) diz que a “expressão livre é a 

exteriorização sem constrangimentos das actividades mentais do pensamento, 

sentimento, sensação e intuição”. Já vimos anteriormente como a criança 

necessita desta forma de expressão e como ela se processa através das 

actividades de expressão plástica.  

A sociedade parece atribuir um grande valor ao pensamento lógico e sistemático, 

dando demasiado destaque à reprodução de saber e à capacidade de reter 

informação. Ou seja, o sistema educativo estimula sobretudo o pensamento 

convergente, baseado na observação, em vez de investir mais no 

desenvolvimento da imaginação criativa, esta do campo do pensamento 

divergente, caracteristicamente mais intuitivo.  

Segundo D’Alte (2002) a escola deveria criar um equilíbrio entre o pensamento 

convergente e o pensamento divergente, pois “sendo complementares fazem 

parte da formação integral do individuo.”  

De facto, a sociedade sempre necessitou de pessoas criativas para resolver 

problemas e para chegar a soluções e resultados nunca antes alcançados, mas 

na realidade o facto de se fazer o contrário no sistema escolar não parece 

responder a esta necessidade. 
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De acordo com Siraj-blatchford (2004) “o desejo de ser criativo, de representar e 

de partilhar as nossas experiências com os outros parece ser uma característica 

humana básica que existiu ao longo de toda a história e em todas as 

comunidades.”  

Sendo esta uma das principais características que nos distingue dos animais, ela 

deveria ser promovida sobretudo na escola onde passamos muitos anos da nossa 

vida. Este parece ser o lugar, por excelência, onde a criatividade deveria andar 

emparelhada com o currículo.  

Com o mundo a mudar a cada dia que passa, a educação não pode deixar de 

acompanhar essa mudança, sob pena de ficar parada no tempo. Sendo um dos 

objectivos da educação formar pessoas abertas à mudança, à escola cabe o 

papel de educar as pessoas de forma a torná-las criativas, mais receptivas e não 

apenas reprodutoras ou detentoras do saber.  

A escola de hoje deveria procurar estimular no aluno a criatividade, o prazer da 

descoberta, o espírito crítico e a capacidade de intervir autonomamente.  

Ao encorajarmos a criatividade, estamos a promover a capacidade que a criança 

possui de explorar e compreender o seu mundo e de se expressar livremente. 

Estamos a aumentar as suas oportunidades de relação e a abrir caminhos para 

novas possibilidades de aprendizagem. Segundo Siraj-blatchford (2004) “ O 

processo criativo ajuda as crianças a experienciar beleza e valores duradouros, a 

exprimir a sua herança cultural e a desenvolver a sua compreensão de outras 

culturas. Ajuda-as a resolver problemas e a assumir o comando e isso promove a 

auto-estima.” 

O mesmo se passa em contexto de Jardim-de-infância. Já vimos como a criança 

pequena utiliza a expressão para comunicar com os outros e como é importante e 

vital que ela se possa expressar. Isso pressupõe que o educador de infância 

conceda à criança a liberdade e a motivação suficientes para que a criança se 

possa expressar da forma que necessita.  
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A criatividade expressiva de que também já falámos anteriormente, refere-se 

exactamente a este tipo de expressão de impulsos, a esta actividade imediata em 

que interessa mais o acto em si do que propriamente o resultado. Neste sentido, 

expressão livre e criatividade tocam-se. Existindo a possibilidade de uma delas, 

inevitavelmente encontramos a outra. Uma criança livre para se expressar é uma 

criança normalmente mais criativa do que uma criança que só pode exprimir-se 

como os outros querem que o faça.  

Assim, uma das condições que permite que a criança se exprima plenamente é a 

liberdade que lhe é facultada: primeiro a própria liberdade de ter acesso aos 

meios de expressão e depois a liberdade de utilizar esses meios da forma que 

melhor lhe convier.  

Segundo Gloton e Clero (1976) a liberdade é um factor de grande importância e 

“a actividade criadora só pode exercer-se plenamente dentro de um clima aberto 

e liberal.” 

O educador deverá começar por criar espaços próprios e rotinas de desempenho 

que levem a criança a procurar esta área e a sentir prazer em lá estar. Porcher 

(1982) refere-se às condições materiais, afirmando que estas não deverão ser 

menosprezadas, pois é necessário espaço, superfícies, materiais diversos, 

variados e em quantidade suficiente.  

Assim, “os estímulos para os mais pequenos são muitas vezes os próprios 

materiais, que deverão dirigir-se aos sentidos e à percepção.” (Lowenfeld, citado 

por Leite e Malpique, 1984) 

Gonçalves citado por Marques e Marques (2000), refere que experimentando 

diferentes materiais e técnicas que estimulam a criatividade, a criança 

surpreende-se com as potencialidades da sua própria imaginação,  

É igualmente necessário criar um ambiente de confiança, pois a criança necessita 

dela não só para se desenvolver como também para criar. Segundo Stern (s.d.) “ 
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é necessário criar uma atmosfera de confiança que desencadeia o acto criador, 

mesmo nos mais tímidos e inibidos.”  

Lowenfeld, citado por Leite e Malpique (1984) sustenta que “o espaço é 

qualquer, desde que as crianças tenham a possibilidade de se exprimirem através 

das actividades plásticas, ajudadas por uma educadora compreensiva, afectuosa, 

atenta, que não lhes impeça a natural capacidade de se exprimirem através 

destas actividades.” 

Gloton e Clero (1976) a respeito da criança referem que “ ela necessita de amor 

e de confiança, que é também uma forma de amor.” A segurança que daí resulta 

constitui um encorajamento.  

Segundo Porcher (1982) a confiança e a liberdade condicionam todo o 

desenvolvimento e amadurecimento psíquico da criança, pois eles incluem-se nas 

suas necessidades fundamentais e são indispensáveis à expressão artística, 

nomeadamente à expressão plástica. 

Desta forma e sabendo a importância que a expressão tem para a criança, nunca 

se deveria limitá-la ou agir contra ela, mas antes criar os meios necessários para 

que a criança se possa exprimir. 

Diz-nos Gonçalves (1991) que “a expressão livre constitui um dos factores 

imprescindíveis para o desenvolvimento harmónico do indivíduo; praticada na 

mais tenra idade, cedo prepara a criança, para ao longo dos anos do seu 

crescimento, encontrar um modo saudável de se comportar criativamente nas 

mais diversas situações que lhe surgem.” 

Ainda segundo Gonçalves (1991), “quando a actividade mental e manual é 

canalizada, encerrada em normas restritas, submetida a instruções rígidas, no 

sentido de uma solução única, apela para um modo de pensamento chamado 

convergente.”   
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A verdadeira missão do educador, segundo Piaget (citado por Castro, s.d.) é 

sobretudo favorecer o desenvolvimento das forças criadoras e não fornecer 

noções já elaboradas.  

Segundo Gonçalves (1994) o educador deverá proporcionar à criança a 

oportunidade e o direito de se exprimir livremente, de acordo com os seus 

próprios anseios, ideias e emoções, em vez de lhe pedir que copie modelos 

impostos pelos adultos. Esta oportunidade que se dá à criança de produzir algo 

que vem do seu interior, ajuda a desenvolver o seu conceito do “eu”.  

De acordo com Stern (s.d) se o adulto intervém no trabalho criativo da criança 

este será inevitavelmente alterado, quer o faça sobre a intenção da criança quer o 

faça directamente.  

O educador deve então, estar atento à sua própria atitude no sentido de não 

comprometer a liberdade de expressão e de criação da criança. O que é esperado 

é que ele tenha uma atitude de estímulo e orientação da espontaneidade artística 

e de criação. O educador dá ajuda técnica, mas não responde pela criança.  

Por outro lado, Schmidt (1969) refere que se a criança se mostra determinada 

em copiar modelos, cabe ao educador libertá-la dessa tendência, “dando-lhe o 

gosto do pessoal, do espontâneo, do inventado.” Para isso bastará o silêncio do 

educador sobre as cópias e a manifestação de interesse pelas produções que são 

fruto de actos inventivos e espontâneos.  

Ainda segundo o mesmo autor, esta tendência não deverá ser encorajada, pois 

limita o poder de criação infantil. D’Alte (2002) acrescenta que “ o estereótipo, 

que consiste em repetir mecanicamente esquemas de representação 

inexpressiva, deve ser combatido ou, pelo menos, não estimulado.” 

O educador, consciente destas e de outras influências, deve estar atento no 

sentido de defender a autenticidade da expressão infantil.  
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Nesta acção expressiva da criança, o educador não influencia a criança, ele 

provoca. É à criança que cabe a missão de procurar o seu próprio modo de se 

exprimir, com liberdade e pelos seus próprios meios.  

Uma das formas de provocação, passa pelas perguntas que o educador coloca à 

criança quando esta se encontra a trabalhar, pois é necessário que a criança seja 

abordada com palavras encorajadoras. Diz Stern (1974) que é assim que o adulto 

ajuda a criança a “pensar o quadro.”  

Segundo o mesmo autor as perguntas pressupõem uma grande sensibilidade e 

uma compreensão das produções infantis por parte do educador. Elas assumem-

se como uma forma da criança sentir constantemente a presença do adulto.  

Mas a forma como são feitas e aquilo que procuram saber tem efeitos e é 

necessária cautela na sua utilização. Segundo Gonçalves (1991) há perguntas 

que em vez de estimularem “paralisam e retardam a evolução plástica infantil.”  

Por outro lado, as perguntas encorajadoras dão à criança o sentimento de que o 

adulto participa no seu trabalho, se interessa por ela e a ajuda a ultrapassar as 

suas necessidades.  

Allain (citado por Gloton e Clero, 1976) diz-nos que o grande objectivo é dar à 

criança a ideia do seu poder criador e sustentá-la por vitórias, vitórias essas que 

são alcançadas sem qualquer auxílio alheio.  

Segundo Carmona (1995) a presença do educador é igualmente importante para 

ajudar as crianças a encontrar soluções técnicas que sejam adequadas ao 

trabalho que querem realizar. 

Para além da liberdade que é concedida à criança, torna-se igualmente 

importante mencionar a motivação e a valorização que os educadores de infância 

devem dar às produções infantis, no sentido de estimularem a sua criatividade e 

facilitarem a expressão livre.  
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O que é mais importante é que a criança possa exteriorizar livremente aquilo que 

deseja expressar e que essa actividade seja favorecida pela criação de situações 

motivadoras.  

Segundo Gloton e Clero (1976), a criança “deve encontrar na sua actividade as 

motivações suficientes para passar da criatividade à criação.” Os mesmos autores 

acrescentam ainda que “mesmo se não compete a toda a gente ser descobridor 

ou inventor, o problema central da educação moderna é precisamente o de tornar 

o maior número de pessoas inventivas e capazes de criação pessoal.” 

No sentido de motivar as crianças para a criatividade, o primeiro passo do 

educador será o de criar as condições favoráveis para que isso possa acontecer, 

promovendo a realização de actividades variadas, acompanhando e apoiando a 

iniciativa das crianças e suscitando experiências diversificadas e interessantes 

para aquela faixa etária, mas respeitando sempre a criação infantil.  

A criatividade pode desenvolver-se individualmente e em grupo, através de 

experiências que estimulem o pensamento divergente, que é aquele que aceita 

várias soluções possíveis para a resolução do mesmo problema.  

Criar é agir sobre os objectos. Motivar é proporcionar à criança as condições, as 

palavras e as atitudes certas para que ela aja sobre esses mesmos objectos 

livremente.  

É igualmente necessário valorizar aquilo que a criança faz, tendo consciência que 

as criações infantis são diferentes das criações dos adultos, e que todas elas são 

válidas pois reflectem a sua própria vida interior. Aquilo que a criança vive e sente 

não pode nem deve ser avaliado, pois isso seria negar a própria essência infantil. 

Nesta matéria, não existem notas, recompensas ou classificações.  

O educador, ao contrário de desvalorizar, valoriza este estado da infância e 

preserva-o de influências, estimulando simultaneamente a corrente da evolução. 

Valoriza motivando e motiva valorizando.  
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O que se pede aos educadores não é o “êxtase, nem a crítica fácil, mas a 

observação atenta da criação infantil como um fenómeno natural e evolutivo.” 

(Gonçalves, 1976) 

Parece-nos assim que expressão infantil e criatividade se cruzam. A expressão 

livre da criança apela à criatividade, que por sua vez parece apelar a uma 

pedagogia não directiva, mas simultaneamente impulsionadora e motivadora da 

expressão.  

A criatividade desperta-se através do fazer e da experimentação constante, mas 

necessita do recurso a uma pedagogia mais aberta e flexível, que permita que 

seja a criança a descobrir o seu modo de agir e de se exprimir.  

Se a criança se limita a fazer apenas aquilo que a mandam fazer, ela não pode 

responder pelo que fez. A educação que pretende apenas transformar a criança 

num ser obediente, passivo e submisso, fica muito aquém daquela que estimula 

no educando a vontade própria, o poder de iniciativa e a criatividade. A criança 

torna-se, assim, um ser responsável, cooperante e interventivo no meio em que 

se insere.  

Neste sentido, Porcher (1982) acrescenta que esta atitude não significa que se 

abandone a criança a si própria, pois “uma liberdade excessiva paralisa mais do 

que ajuda.” 

Ou seja, o papel do educador não se resume apenas a deixar fazer, mas também 

a motivar a criança a ir mais longe, valorizando aquilo que ela é capaz de fazer e 

as suas conquistas.  

As crianças necessitam desta interacção com o educador (e com as outras 

crianças) se quisermos que a sua aprendizagem evolua. As intervenções do 

educador devem apoiar e expandir a aprendizagem e o desenvolvimento das 

crianças adicionando na altura certa os ingredientes necessários para que isso 

aconteça. O input do adulto também é necessário. 
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Szpigel (1995) refere-se a estes inputs como interferências. Estas são definidas 

como acções desencadeadas pelo educador, no sentido de ampliar a experiência 

das crianças e seu repertório artístico. Segundo a autora, estas interferências não 

têm o objectivo de interromper o processo criativo da criança, mas antes garantir 

a sua expansão artística, quer através da aproximação à obra de arte, quer 

através do fazer artístico.   

Aqui, a ideia da intervenção não se refere ao ensino de uma técnica, mas uma 

forma de garantir que a criança tenha acesso a ferramentas e conhecimentos, 

levando-a a apropriar-se delas da forma que melhor lhe convier e de acordo com 

a sua própria maneira de ser.  

É através destas intervenções conscientes por parte do adulto, que as crianças se 

familiarizarão com uma vasta quantidade de materiais, ferramentas e técnicas que 

antes não sabiam que existiam. Este contacto oferece-lhes um maior leque de 

possibilidades de expressão. Para além disto, oferece-lhes também a 

possibilidade de contactarem com obras de arte e com o fazer dos artistas, 

abrindo-se assim outros caminhos possíveis para a sua própria forma de 

expressão.  

Assim, em traços gerais, o educador tem a função de criar oportunidades para 

que a criança se expresse livremente e se sinta motivada para o fazer, 

apresentando-lhe materiais diversificados, ferramentas e técnicas que alimentem 

a sua criatividade e oferecendo-lhe caminhos alternativos para a descoberta do 

seu próprio poder criador. A sua tarefa e influência é de tal forma importante, que 

se for mal executada poderá causar graves constrangimentos nas crianças.  

Nesta perspectiva, podemos delinear algumas linhas orientadoras para a acção 

do educador de face à expressão plástica infantil. Assim, ele deverá:  

1. Reconhecer que todas as crianças têm a capacidade de ser criativas e 

imaginativas, valorizando os talentos de todas elas e não só de algumas;  
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2. Reconhecer a importância de um ambiente que encoraje e valorize a 

criatividade, implementando-o na sala de aula;  

3. Apostar numa pedagogia não directiva, de aceitação da criança e dos seus 

modos de expressão.  

4. Deixar que seja a criança a descobrir soluções para os problemas. Deixar a 

criança pensar. Antes de dar as respostas, fazer as perguntas, levando a 

criança a colocar hipóteses e a testá-las. 

5. Incentivar o desenvolvimento da criatividade, lançando desafios 

estimulantes, facultando uma multiplicidade de materiais que por si só 

abram novos caminhos para a expressão e aproximando a criança à obra 

de arte. 

Daqui a conclusão pedagógica da necessidade de alargarmos a experiência das 

crianças. “Quanto mais veja, escute e experimente, quanto mais abundantes 

forem os elementos reais de que disponha na sua experiência, mais rica e 

produtiva será a sua actividade”. (Vygostky, 1930) 

As crianças que têm a oportunidade de desfrutar deste tipo de educação, serão 

com certeza mais sociáveis, equilibradas, activas, criativas, seguras, autónomas, 

saudáveis e felizes do que aquelas que foram sujeitas a métodos mais 

repressivos e constrangedores.  

3.1.3. Aproximar a criança à obra de arte 

“ É assim que para o artista a criação começa na visão. Ver, isso já é uma operação criadora que 

exige esforço. Tudo o que vemos na vida diária sofre mais ou menos uma deformação produzida 

pelos hábitos adquiridos e o facto é talvez mais sensível numa época como a nossa (…). É preciso 

ver toda a vida como quando se era criança, e a perda dessa possibilidade nos retira a de nos 

exprimirmos de uma maneira original, isto é, pessoal.”  

(Henry Matisse, 1983) 

Nesta perspectiva da educação artística, o contacto com a cultura e com as obras 

de arte assume uma grande importância, na medida em que alimenta a 
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experiência visual e sensorial da criança, dando-lhe a conhecer múltiplas formas 

de expressão.  

Segundo Lowenfeld (1947), citado por Ferrão (1996) este tipo de educação 

passa pela experiência da arte, incluindo a relação que se estabelece entre o 

indivíduo e o objecto artístico, nascendo dessa inter-relação uma “ experiência 

harmoniosamente estimulante.”  

D’Alte (2002) acrescenta que o contacto das crianças com diversas obras de 

artes é da maior importância, pois as obras de arte são capazes de conduzir 

quem as observa a diferentes interpretações e formas de olhar, contribuindo para 

o “despertar da sensibilidade estética e desbloquear da criatividade, contrariando 

a mumificação da imagem ou o estereótipo.”  

Diz-nos Gonçalves (1994), que através do contacto com a obra de arte a criança 

experimenta algo novo, sentindo-se “motivada para interpretar livremente o que 

observa.” Muitas vezes, nesta observação e interpretação das obras de arte, a 

criança acaba por concluir que muitas das técnicas que ela experimenta são as 

mesmas utilizadas pelos artistas plásticos que observa. Familiarizando-se com a 

obra de arte, a criança aprende a observar, ganha gosto em fazê-lo, 

“desenvolvendo o seu sentido de estética.”  

As obras de arte surgem assim como objectos sensorialmente estimulantes, 

desencadeadores de desenvolvimento e desbloqueadores da criatividade.  

Segundo Raposo (2002) as obras de arte podem provocar-nos diversas 

sensações. Podemos sentir atracção por aquilo que vemos, relaxamento e 

fascinação. Podemos sentir conforto e sensações de bem-estar. Podemos ainda 

sentir sensações de comunhão e de plenitude com o mundo.  

Isto não quer dizer que também não podemos sentir desconforto, incómodo ou 

repulsa por aquilo que observamos, pois assim como há visões que nos conferem 

sensações agradáveis há outras que nos provocam exactamente o oposto. Seja 



60 
 

como for, a verdade é que as obras de arte são objectos comunicadores, logo o 

contacto com este tipo de objectos é normalmente estimulante e potenciador de 

sensações.  

Segundo Denardi (s.d.) “ o homem que não tem a possibilidade de vivenciar a 

arte, tem uma experiência de vida limitada, pois lhe escapa a real dimensão do 

sonho, da imaginação, da força expressiva e comunicativa, da junção entre a 

razão e a emoção, do que confere sentido à vida, onde produzir arte, pensar, 

emocionar-se, questionar, reflectir sobre a sua prática social e a sua própria 

subjectividade, brincar com o desconhecido, arriscar hipóteses, esforçar-se e 

alegrar-se com as descobertas de um novo mundo, constrói uma sociedade com 

homens mais humanizados, fruto de uma educação estética que tem na arte seu 

eixo e sua força matriz.”  

Segundo D’Alte (2002) para além de desenvolver a sensibilidade estética, o 

contacto com a obra de arte contribui para desenvolver a criatividade na medida 

em que permite à criança contactar e descobrir “as mais variadas técnicas e 

formas de expressão.”  

A mesma autora, citando Malraux e Gombrich, refere que tal como os artistas, 

também as crianças são sensíveis à influência das imagens que as rodeiam. “A 

diferença entre o artista e a criança, entre o profissional e o amador, reside na 

técnica, em ambos os casos subsidiária da expressão.” Este conjunto de imagens 

que rodeiam a criança, definido por Malraux como o “Museu Imaginário”, “ tanto 

estimula o trabalho do artista como o trabalho da criança, embora as motivações 

e centros de interesse sejam diferentes.” Deste “Museu Imaginário” fazem parte 

todas as informações recolhidas através dos mais variados meios.  

Gonçalves (1976) acrescenta que este conjunto de imagens pode ser 

reproduções em postais, fotografias ou diapositivos de esculturas, pinturas e 

outras obras de arte. Claro que estas reproduções não substituem as obras 
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originais, nem descuram as visitas a museus e a monumentos, mas resolvem 

algumas situações em que não é possível observá-las in loco.  

Dias (1999) diz-nos que o contacto das crianças com obras de arte produzidas 

por diferentes autores levam a criança a “ enriquecer o seu acervo pessoal”, 

abrindo espaço para novas interpretações e criações.  

Dias (1999) acrescenta ainda que este contacto com a obra de arte mais não 

busca do que a “ sensibilização do olhar, a contemplação do belo, o 

conhecimento e apreciação da arte e, consequentemente, possibilitar o fazer 

artístico.” Com esta sensibilização estamos a despertar a curiosidade, a procura 

de ver mais além por parte da criança, assim como a descoberta da cor, da forma, 

da matéria, dos pormenores, das diferenças que caracterizam aquilo que 

observamos.  

Seguindo por este caminho, que educa os sentidos, “ seguimos ao encontro da 

arte e das suas infinitas possibilidades (Dias, 1999) e isso só é possível no 

contacto com a arte, “pois não se pode gostar do que não se conhece.” Segundo 

esta autora, é fulcral criar espaços de apreciação e de criação.  

Gonçalves, citado por Marques e Marques (2000) diz-nos que através do 

contacto com a obra de arte a criança vive situações novas, sendo livre de as 

interpretar à sua maneira. O objectivo de colocar a criança em contacto com a 

obra de arte não é levá-la a copiar modelos, mas antes inspirá-la no sentido de a 

levar a criar “novas imagens, de acordo com o seu modo pessoal de jogar com as 

formas e com as cores.”  

Segundo Gonçalves, Fróis e Marques (2002), as obras de arte, “prestando-se a 

uma pluralidade e interpretações, desenvolvem a sensibilidade e a imaginação, 

desempenhando, por isso, um papel importante na experiência pessoal dos 

indivíduos.” O contacto com obras de arte é uma das formas mais eficazes para a 

formação da personalidade das pessoas, assim como para a “integração dos 

valores superiores da humanidade.”  
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Seguindo a mesma perspectiva, ainda que a arte nos incuta “ a vontade de 

aperfeiçoamento contínuo, apenas através da sua exemplaridade, e predispõe-

nos para uma compreensão aprofundada do mundo e de nós mesmos.” 

(Gonçalves, Fróis e Marques, 2002), 

Os mesmos autores acrescentam ainda, que quando olhamos para uma obra de 

arte a razão e a emoção se conjugam e dessa conjugação nascem formas de nos 

melhorarmos a nós e o que nos rodeia. 

Na verdade, diariamente crianças e adultos convivem com obras de arte e com 

outro tipo de manifestações artísticas. Segundo Oliveira (2002) eles interagem 

constantemente “com imagens e vão naturalmente aprendendo a demonstrar 

prazer e gosto por umas, desagrado e repulsa por outras.” Segundo esta autora, 

esta aprendizagem faz-se de forma gradual e está directamente relacionada com 

a qualidade e quantidade de manifestações às quais a criança está sujeita, assim 

como está de acordo com as características inatas de cada um em estar 

disponível para “apreciar, julgar, admirar, gostar, ou seja, a educação plástica faz-

se naturalmente, no convívio com os objectos, as obras e as pessoas que nos 

rodeiam”.  

Para concluir e segundo Porcher (1982) a educação plástica através da 

familiarização com as obras de arte e com a cultura desde cedo, assume-se como 

um óptimo recurso pedagógico e um “referencial inesgotável para a formação da 

sensibilidade.”  

Raposo (2002) refere que numa primeira abordagem, o contacto com as artes 

poderá cingir-se à apreciação de algo, “de uma simples vivência de uma 

satisfação perante uma obra própria ou de alguém que lhe está próximo.” Mais 

tarde, pode-se levar o aluno a tecer comentários mais elaborados de apreciação 

estética. 

Partindo deste trabalho de apreciação, o aluno aumentará o seu repertório visual 

e sensorial, tecendo pontes entre as obras que observa e aquelas que produz.  
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Segundo Szpigel (1995) o educador assume assim o papel de mediador/instrutor 

entre a obra de arte e a criança. Segundo a mesma autora, a sistematização dos 

momentos de trabalho artístico devem partir de actividades cuidadosamente 

planeadas pelo educador no sentido de ampliar o repertório artístico dos seus 

alunos, mas contemplando sempre o espaço para o fazer artístico da criança, que 

pelas suas características “exige liberdade e decisão para que a criança construa 

o seu processo individual.” 

Neste sentido, segundo Iavelberg (2003) o papel dos professores é fundamental, 

no sentido de levar os seus alunos a aprender a fazer arte e a gostar de arte ao 

longo da sua vida e este gosto por aprender “nasce também da qualidade da 

mediação que os professores realizam entre os aprendizes e a arte.”  

Segundo Szpigel (1995) o educador traz para a escola questões sobre a arte, 

fazendo com que as crianças interajam com obras de arte, quer através da 

apreciação estética e conhecimento da sua história, quer através da produção de 

arte.  

Brilhante (2007) acrescenta que é responsabilidade da escola introduzir a arte no 

quotidiano escolar, desde o pré-escolar e prolongando-o até aos estudos 

superiores. Neste contexto, a sua acção será a de desafiar os seus próprios 

limites e de levá-los a descobrir os modos de expressão ao seu dispor, 

despertando a sua curiosidade e facilitando e ampliando a sua experiência 

artística.  

3.1.4. A arte contemporânea  

Não menosprezando outras formas de arte, a arte contemporânea parece ser a 

que mais se aproxima da linguagem da criança, e por essa razão é com essa que 

ela melhor se identifica, e identifica o seu trabalho. Neste tipo de arte a técnica 

utilizada pelo artista aparece de forma transparente e quem observa pode ver 

como foi feito.  
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Gonçalves (1991) refere que desde o final do século XIX as artes plásticas, 

“através da diversidade das suas tendências estéticas e consequente 

experimentalismo” têm mostrado os mais variados e novos modos de registo e 

consequentemente maior abertura às diferentes possibilidades de expressão.  

Segundo D’ Alte (2002) a criança hoje em dia aceita com naturalidade as formas 

menos concretas e figurativas, nas quais se inscreve a arte contemporânea. Para 

além disto, ela integra os mais variados materiais, que vão desde os materiais 

normalmente utilizados na expressão plástica aos materiais de desperdício, como 

por exemplo ocorre um traço ao acaso, um papel amachucado, fragmentos de 

imagens, sombras, que são pretextos desencadeadores da expressão e da 

criatividade. Também a criança gosta de experimentar estes materiais nos quais 

se pode expressar livremente e criativamente. 

Segundo Porcher (1982), o contacto da criança com obras de arte que rompem 

com as normas convencionais vai ajudá-la, “fazendo com que ela constate que 

um determinado problema de expressão recebeu ao longo da história das artes 

plásticas uma grande quantidade de soluções, e que em cada uma dessas vezes 

a solução original, solitária foi uma nova conquista.”  

“ Ao iniciar-se nessa aventura extraordinária que é a expressão artística, a criança 

descobre, pelos seus próprios meios, que muitas das técnicas que experimenta 

são também utilizadas por artistas modernos como Picasso, Matisse, Chagall, 

Miró, Klee, Ernst ou Pollock. Ao familiarizar-se com os diversos aspectos da Arte 

Contemporânea que, como se sabe, é poli-estilística, abarcando tendências 

estéticas tão variadas como o expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o 

surrealismo e o abstraccionismo, a criança desenvolve a sua sensibilidade 

estética e torna-se mais exigente em relação ao seu próprio trabalho.” 

(Gonçalves citado por Marques e Marques, 2000) 

Com efeito, e segundo Porcher (1982) este tipo de arte, fornece meios para “uma 

educação perceptiva metódica”, reduzindo até o risco das crianças ficaram presas 
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a estereótipos de percepção, pois este é um tipo de arte que não reproduz o 

mundo como ele é. Isto não quer dizer que a arte “clássica” deva ser posta de 

lado, mas antes evitar quaisquer condicionamentos perceptivos nas crianças. 

Neste sentido, “ deve prevalecer a ideia (totalmente excluída pelo método 

tradicional) de que a arte é uma actividade plural, múltipla. Não existe a arte 

clássica e mais nada, todo o resto sendo rejeitado e reunido sob o rótulo daquilo 

“que não é arte”. A arte antiga e a arte moderna, a arte ocidental e a arte africana 

são, a mesmo título, ocupantes do terreno da arte.” (Porcher, 1982) 
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CAPÍTULO II 

A MALA PEDAGÓGICA JOSÉ DE GUIMARÃES   

- Proposta de um conteúdo programático – 

Introdução 

A Mala Pedagógica José de Guimarães surge como uma necessidade de 

construir um material pedagógico adequado ao jardim-de-infância, que possa de 

alguma forma contribuir para a aproximação das crianças à obra de arte.  

Como foi descrito no capítulo anterior, a aproximação da criança à obra de arte 

reveste-se de grande importância, nomeadamente como fonte de estimulação da 

criatividade e apropriação de novas linguagens até então desconhecidas.  

Apesar da aproximação à obra de arte aparecer mencionada nas Orientações 

Curriculares para a Educação pré-escolar como forma de ampliar na criança o 

seu conhecimento do mundo e desenvolvimento do seu sentido estético, isso 

parece-nos diminuto para as possibilidades de desenvolvimento e enriquecimento 

que esta aproximação lhe pode oferecer.  

Preocupa-nos ainda a forma como esta operacionalização deverá ser feita dentro 

da sala de jardim-de-infância. Constatamos que não existem no mercado muitos 

materiais que auxiliem os educadores a construir um programa estruturado que vá 

de encontro aos objectivos e às características da Educação Pré-escolar, e os 

que existem nem sempre oferecem propostas que respeitem a liberdade de 

escolha da criança ou a sua necessidade lúdica para aprender.   

 Por esta razão, propusemo-nos elaborar um programa de aproximação à obra de 

arte, partindo da elaboração de um conjunto de materiais lúdicos e de um guia de 

actividades que de alguma forma suportem a actividade dos educadores.  
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O ponto de partida para a elaboração deste programa partiu da nossa experiência 

profissional do investigador e das nossas próprias necessidades enquanto 

profissionais de Educação de Infância. 

Neste capítulo serão apresentadas as razões da escolha do artista plástico, o 

conceito e os objectivos desta Mala Pedagógica, os materiais que a compõem e a 

forma como deverá ser utilizada dentro da sala de Jardim-de-Infância.  

1. A escolha do artista Plástico 

Já anteriormente vimos como a arte contemporânea parece ser a que mais se 

aproxima da linguagem da criança sendo com este tipo de expressão plástica 

com que ela e o seu trabalho melhor se identificam.  

Por essa razão, optou-se por escolher um artista contemporâneo, que utilizasse 

uma linguagem facilmente interpretada e apreciada pelas crianças, quer pela 

estrutura das suas obras, quer pelos temas ou pela própria paleta de cores.  

Queria-se que fosse um artista que oferecesse um tipo de arte apelativa, 

divertida, com características muito próprias e que de alguma forma prendesse de 

imediato a atenção das crianças. 

Para além disso, uma vez que se pretendia tirar o maior proveito das técnicas e 

materiais utilizados no sentido de levar as crianças a experimentar novas 

situações, José de Guimarães aparece-nos como um artista que oferece um 

grande leque de hipóteses de exploração, que é português e tem uma vasta obra 

com projecção internacional. 

2. O conceito e os objectivos da mala pedagógica José de Guimarães 

Neste estudo entende-se mala pedagógica como um material estruturado, com 

objectivos e conteúdos específicos, que oferece várias possibilidades de trabalho 

dentro de um mesmo campo de interesse. 

Os objectivos da Mala Pedagógica José de Guimarães são os seguintes: 
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 Facultar aos educadores uma ferramenta que facilite a aproximação das 

crianças dos 3 aos 5 anos à obra de José de Guimarães, contribuindo 

assim para alargar o seu conhecimento sobre a obra deste artista;  

 Fazer uma aproximação lúdica à Obra de Arte, uma vez que as crianças 

desta faixa etária aprendem sobretudo através do jogo; 

 Desenvolver a capacidade criativa da criança oferecendo-lhe desafios 

motivadores;  

 Partindo da obra do artista, dar a conhecer à criança uma multiplicidade de 

oportunidades de exploração das suas próprias produções;  

 Aumentar e ampliar o seu repertório artístico, visual, material e tecnicista;  

 Despertar e sensibilizar as crianças para as artes plásticas, em geral. 

 

3. Os materiais da Mala Pedagógica de José de Guimarães 

A Mala Pedagógica José de Guimarães assume a forma de uma mala de viagem 

que foi transformada para servir os objectivos do programa. Esta mala foi 

decorada partindo de imagens de autoria do artista escolhido, de forma a dar-lhe 

um visual apelativo.  

Dentro da mala podemos encontrar vários materiais, todos eles construídos de 

raiz e adequados à faixa etária a que se destinam. Assim, podemos encontrar:  

a) O guia do Educador 

b) História: “ José de Guimarães contado a meninos pequenos”  

c) Caixa da História 

d) Ficheiro de Imagens (cartonado e em CD) 

e) Conjunto de cinco puzzles 

f) Jogo da memória 

g) Jogo das esculturas 

h) Jogo do sabichão 
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De salientar, que à excepção do guia do educador todos os outros materiais que 

integram a mala pedagógica, para além de providenciarem momentos de prazer e 

de relação social para as crianças, têm ainda como função colocar a criança em 

interacção com a obra do artista. O que nos interessa realçar é que brincando se 

educa e através do jogo a criança assimila mais facilmente conceitos e saberes.  

Na verdade, o jogo é necessário no processo de desenvolvimento da criança, 

facilitando a sua assimilação da realidade, tendo a dupla função de consolidar 

esquemas já formados e de conceber prazer e equilíbrio emocional. É através do 

jogo que a criança aprende a agir, que a sua curiosidade é estimulada, que ela 

adquire iniciativa e desenvolve a sua auto-confiança.  

Desta forma, o jogo tem de ser encarado como um valioso recurso pedagógico, 

nomeadamente no jardim-de-infância, em que os aspectos lúdicos são o centro 

de toda a actividade infantil.  

A utilização de jogos educativos no ambiente escolar traz assim muitas vantagens 

para o processo de ensino e aprendizagem, pois o jogo é um impulso natural da 

criança, funcionando como grande motivador.  

Através do jogo a criança obtém prazer e realiza um esforço espontâneo e 

voluntário para atingir o objectivo do jogo. Por outro lado, o jogo estimula o 

pensamento, a ordenação de tempo e espaço, integrando em si várias dimensões 

da personalidade: afectiva, social, motora e cognitiva.  

O ensino, que utiliza actividades lúdicas nos seus processos, cria ambientes 

gratificantes e apelativos, sendo altamente motivador para o desenvolvimento 

integral da criança.  

De seguida, passamos a explicar em que consiste cada um dos materiais que faz 

parte da mala pedagógica José de Guimarães.  
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a) Guia do Educador (ANEXO A) 

O Guia do Educador acompanha a mala pedagógica José de Guimarães e 

assume a forma de um manual. Neste guia, os educadores poderão encontrar 

uma breve biografia do artista e algumas considerações sobre a sua obra. 

Poderão ainda consultar algumas sugestões sobre o trabalho que poderão 

realizar com as crianças a partir da obra de José de Guimarães, dentro da sala de 

jardim-de-infância. 

Este guia é acompanhado de uma explicação detalhada sobre cada um dos 

materiais que se encontra dentro da Mala Pedagógica.  

b) História: José de Guimarães contado a meninos pequenos…” 

Esta história foi criada a partir da biografia do artista. Na sua concepção, houve a 

preocupação de focar os pontos mais importantes do seu percurso, assim como 

utilizar uma linguagem adequada e de fácil compreensão para as crianças a que 

se destinava.  

c) Caixa da história 

Dentro da mala podemos encontrar uma caixa onde para além de encontrarmos o 

livro com a história, podemos encontrar três bonecos de pano e alguns objectos 

relacionados com a história (cópias de pinturas, referências da história, etc.).  

Depois de ouvir a história, a criança poderá ter acesso ao livro e aos materiais de 

forma autónoma poderá reviver o que ouviu, mas de uma forma mais lúdica, pois 

pode manusear e brincar com os objectos relacionados com a história. 

De referir, que as ilustrações da história são fotografias desses objectos, que 

ilustram o que vai sendo narrado. É uma forma da criança saber o que está 

escrito em cada página.  
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d) Ficheiro de Imagens (cartonado e em CD) 

Este ficheiro é composto por 20 imagens. Estas imagens encontram-se divididas 

em 4 categorias, que se referem directamente à obra do artista: pintura, escultura, 

arte pública e ilustração. A cada uma delas corresponde uma cor, que se encontra 

no verso de cada cartão que compõem o ficheiro, de forma a facilitar a leitura por 

parte da criança.  

A criança poderá utilizar este ficheiro autonomamente dentro da sala de aula. O 

que é pretendido é que a criança se familiarize com a obra do artista e que seja 

capaz de distinguir as diferentes formas de arte.  

O CD contém as mesmas imagens que o ficheiro cartonado, de modo a permitir 

que possam ser visualizadas e exploradas em grande grupo e com outra 

dimensão. 

e) Conjunto de cinco puzzles 

 Dentro da mala os educadores poderão encontrar um saco de pano que contém 

várias peças que compõem cinco puzzles. As imagens desses puzzles foram 

retiradas de um trabalho de José de Guimarães intitulado “5 esculturas de 

viagem” (1992). 

Estas imagens são bifaciais e as crianças poderão optar por fazer a que se 

encontra a cor ou a que se apresenta a preto e branco. Dentro do respectivo 

saco, podem-se encontrar fotografias das imagens representadas nos puzzles, de 

forma a facilitar o trabalho das crianças. 

f) Jogo da memória 

Dentro da mala podemos igualmente encontrar um jogo de memória, que é 

composto por 16 cartões. Cada um destes cartões tem a imagem de uma obra de 

José de Guimarães. Cada imagem é repetida duas vezes, podendo ser 

encontradas 8 imagens diferentes.  
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g) Jogo das Esculturas 

Outro dos jogos que podemos encontrar dentro da Mala Pedagógica é o jogo das 

esculturas. Este jogo é composto por 4 imagens que representam 4 esculturas de 

José de Guimarães e de várias peças de cartão que representam todas as partes 

que compõem cada uma dessas esculturas. 

Este jogo oferece duas possibilidades de utilização. Na primeira as crianças 

podem observar cada uma das esculturas e procurar as partes que a compõem, 

reproduzindo-as na íntegra. A outra possibilidade consiste em criar a sua própria 

escultura a partir das diferentes partes das quatro esculturas que tem à sua 

disposição. Estas esculturas inventadas pela criança podem depois ser 

desenhadas à vista ou construídas a três dimensões.  

h) Jogo do Sabichão 

Por fim, dentro da mala, podemos encontrar um último jogo. Este é um jogo de 

tabuleiro, que representa uma imagem de José de Guimarães, sendo 

acompanhado por um dado e três peões (reproduções em miniatura de três 

trabalhos do artista). Em torno da imagem central podemos encontrar um 

percurso de 60 casas. Neste jogo podem jogar até 3 jogadores.  

Ao longo do percurso a criança irá encontrar algumas casas especiais. Calhando 

nessas casas e para poder avançar, terá que responder acertadamente às 

questões que lhe são colocadas e que se relacionam com a vida e obra de José 

de Guimarães.  

4. A utilização da Mala Pedagógica dentro da sala de Jardim-de-Infância 

A Mala Pedagógica deve ser integrada na sala de actividades como mais um 

desafio pedagógico para as crianças. 



73 
 

Este trabalho de aproximação à obra de arte deve ser iniciado pela leitura da 

história, que funcionará como ponto de partida para todas as propostas que se 

seguem e a criança ficará mais motivada pela descoberta.  

Os educadores poderão escolher as propostas que mais se adequam ao seu 

grupo, podendo mesmo incluir outras actividades que achem pertinentes ou 

acrescentar alguma alteração às propostas que são apresentadas no Guia do 

Educador. 

Os jogos, depois de apresentados e explicados às crianças, deverão integrar o 

conjunto de jogos da sala, de forma a tornarem-se familiares para as crianças. 

Estas poderão utilizá-los livremente, tal como utilizam os outros jogos da sala.  

Dever-se-á ter sempre em atenção que o grande objectivo deste material não é 

levar a criança a fazer igual ao artista ficando presa nas suas formas.  

Pelo contrário, o que se pretende é levar a criança a observar, apreciar e 

interpretar uma linguagem diferente da sua, no sentido de lhe fornecer mais 

conhecimentos técnicos e materiais que poderá adoptar nas suas próprias 

produções, ou seja, o grande objectivo é ampliar as possibilidades da criança.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

Introdução 

Neste capítulo é descrita a metodologia utilizada nesta investigação. O capítulo 

em questão encontra-se dividido em cinco partes principais. A primeira diz 

respeito à definição da metodologia utilizada, a segunda à caracterização dos 

participantes, a terceira refere-se à estrutura escolhida para esta investigação 

(design do estudo), a quarta aos instrumentos utilizados para a recolha de 

informação, e a última aos procedimentos utilizados em cada uma das etapas de 

intervenção nesta investigação.  

1. A Opção Metodológica 

Nesta investigação podemos distinguir dois paradigmas: o paradigma quantitativo 

e o paradigma qualitativo.  

No primeiro, tem que se ter em consideração uma realidade objectiva, que 

interpreta de forma objectiva, recorrendo a métodos estatísticos para a análise 

dos dados. Normalmente, na utilização deste modelo, recorre-se a amostras 

alargadas, de modo a ser possível generalizar os dados a uma população. Neste 

caso, assume-se uma posição neutra em relação ao objecto em estudo, havendo 

apenas uma interpretação possível dos resultados. 

Já no outro modelo, interessam as razões pelas quais se obtiveram determinados 

resultados, ou seja, o porquê e o como dos fenómenos. Neste caso, não existe 

uma única interpretação dos resultados, sendo o objectivo compreender de forma 

mais aprofundada o que está na base dos acontecimentos em estudo.  

Vários autores defendem a utilização simultânea de instrumentos dos dois 

modelos, pois ambos se complementam. 
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Neste estudo, optou-se por utilizar procedimentos retirados de ambos os modelos, 

de forma a garantir um maior aprofundamento da temática em estudo. Este 

estudo assume-se como um estudo de caso, uma vez que se reporta a uma 

intervenção específica, num local específico e com um grupo específico de 

crianças.  

2. Caracterização dos participantes 

Os participantes desta investigação são 20 crianças, de 4 e 5 anos de idade, que 

frequentam um jardim-de-infância de uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social (IPSS), situada na cidade de Lisboa.  

Estas crianças são provenientes de duas turmas da Instituição onde foi feito o 

estudo. Todas as crianças que participaram no estudo nasceram no ano de 2005. 

Em cada turma foi constituído um grupo experimental (GE), havendo portanto dois 

grupos experimentais neste estudo (GE1) e (GE2). A constituição dos grupos foi 

feita de forma aleatória, tendo havido no entanto, o cuidado de manter 

equilibrados quer o género das crianças, quer a diferença de idades em meses.  

Neste estudo, apenas foram incluídas crianças que não tinham sido 

diagnosticadas com nenhuma necessidade educativa especial.  

Sendo a instituição onde foi feito o estudo frequentada por crianças de diferentes 

níveis socioeconómicos, a amostra é composta por crianças que se inserem 

nestes diversos contextos.  

3. Design do estudo 

Este é um estudo de intervenção, que envolveu 20 crianças em idade pré-escolar. 

Estas crianças foram sujeitas a uma condição experimental específica, 

correspondendo a dois grupos de crianças provenientes de duas turmas de 

crianças da instituição onde foi realizado o estudo. Cada grupo é composto por 10 

crianças.  
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Estes dois grupos foram sujeitos a 10 sessões de intervenção, com a duração 

aproximada de uma hora, por vezes mais, consoante a complexidade das 

actividades propostas às crianças.  

Cada uma destas sessões foi estruturada a partir de uma técnica ou característica 

da obra do artista plástico seleccionado para este estudo.  

Foi realizado um pré-teste antes da intervenção e um post-teste após ter sido 

realizada a intervenção, no sentido de perceber se o programa experimental 

provocou algumas modificações nos conhecimentos e comportamentos das 

crianças envolvidas. 

4. Procedimentos e materiais utilizados 

A direcção da instituição onde se realizou o estudo foi contactada no sentido de 

se apresentar um pedido de autorização para a realização do presente trabalho 

de investigação. Neste pedido foram explicados os objectivos que se pretendiam 

alcançar e como seria desenvolvido o estudo na instituição. (Anexo B).  

As educadoras das duas turmas de crianças envolvidas foram igualmente 

informadas sobre o estudo e sobre os seus objectivos. Foram ainda entrevistadas 

no sentido de se tentar perceber que tipos de metodologia utilizavam na sala de 

aula face à expressão plástica infantil. (Anexo C e I). 

Foi enviada uma carta aos pais das crianças das duas turmas explicando os 

objectivos gerais da investigação e quais os procedimentos implicados, pedindo 

autorização para a participação dos seus filhos no estudo. Foi igualmente 

garantida, através desta carta, o anonimato e a confidencialidade das informações 

recolhidas. (Anexo D). 

Depois de recebidas as autorizações assinadas pelos pais, procedeu-se à 

escolha aleatória das crianças que fariam parte dos grupos experimentais.  
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Com a autorização da direcção, foi seleccionada uma sala da instituição onde 

pudessem ser realizadas as sessões de intervenção. Essa sala foi preparada de 

forma a servir os objectivos das intervenções, ganhando a forma de um ateliê. A 

sala foi equipada com materiais variados, desde os materiais básicos para a 

realização de actividades de expressão plástica (pincéis, tintas, papéis, colas, 

etc.), passando por materiais mais técnicos e materiais de desperdício. A sala foi 

equipada com mesas e cadeiras que constituíam boas superfícies de trabalho.  

A recolha dos dados foi realizada entre os meses de Maio e Julho de 2010.  

Este estudo desenvolveu-se seguindo três etapas que se foram sucedendo umas 

às outras. São elas: O pré-teste; Intervenção com os grupos e Post-teste. De 

seguida passaremos a descrever cada uma dessas etapas.  

4.1. Primeira etapa: o pré-teste 

O pré-teste foi dividido em duas partes. Na primeira parte foi pedido às crianças 

que fizessem dois trabalhos plásticos. Um deles consistia num desenho que 

representasse a figura humana e apenas fosse executado com canetas de feltro. 

O outro consistia numa composição livre na qual as crianças podiam utilizar todos 

os materiais existentes na sala preparada para o estudo. Estes trabalhos foram 

realizados em grupos de 10 crianças. Esta primeira parte demorou cerca de uma 

hora a realizar.  

O objectivo desta primeira parte era verificar, por um lado, como as crianças 

reagiam à limitação imposta ao seu trabalho (material e temática) e por outro, 

como se comportavam quando lhes era dada a possibilidade de fazer uma 

utilização livre do tema e do material.  

A segunda parte consistia numa entrevista e num inquérito por questionário feito 

individualmente pelo investigador a cada uma das crianças. Cada entrevista e 

inquérito demorou cerca de 20 minutos a realizar. O objectivo desta entrevista era 

perceber como é que as crianças entendiam a expressão plástica, que tipo de 
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actividades e materiais contemplavam nesta área e que tipo de preferências 

manifestavam.  

Através dos inquéritos pretendia-se saber se na sua compreensão e vocabulário, 

as crianças conseguiam distinguir as diferentes formas de arte (por ex. pintura, 

escultura, desenho) e diferentes formas de as realizar (materiais utilizados). 

Pretendia-se ainda saber se as crianças descreviam imagens de obras de arte.  

A entrevista e o inquérito foram construídos por forma a abarcar todas as áreas 

que se pretendiam estudar. Para o inquérito por questionário foram elaboradas 12 

pranchas. Cada uma dessas pranchas tinha uma fotografia de uma obra de arte, 

que as crianças tinham de identificar quanto ao tipo de forma de arte e material 

utilizado, sendo igualmente esperado que as crianças fizessem espontaneamente 

a descrição do que viam na imagem. (ANEXO F) 

Foram previamente definidas pelo educador quais as respostas consideradas 

correctas na leitura das pranchas para a identificação das diferentes formas de 

arte (ANEXO G).  

4.2. Segunda Etapa: Intervenção 

Logo depois de se ter aplicado o pré-teste realizou-se a intervenção. Os grupos 

experimentais (GE1 e GE2) foram alvo de 10 sessões cada um, com a duração 

aproximada de uma hora cada.  

Para a intervenção com os grupos experimentais as sessões foram planeadas 

pelo investigador tendo em conta a obra do artista escolhido e as técnicas por ele 

utilizadas. Em alguns casos, fizeram-se algumas adaptações nos materiais 

utilizados, por um lado pela impossibilidade de os ter no ateliê, e por outro para os 

tornar mais adequados a faixa etária das crianças que os iriam utilizar.  

Na planificação das sessões experimentais teve-se o cuidado de fazer propostas 

que de alguma forma encontrassem alguma familiaridade com os objectivos do 

pré-teste e do pós-teste. 
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Em cada uma das sessões, à excepção da primeira, partiu-se sempre da 

observação de uma ou várias obras do artista que ilustrassem a proposta que iria 

ser trabalhada com as crianças em ateliê. Tentou-se escolher as obras que 

melhor ilustrassem as técnicas e os materiais utilizados.  

As dez sessões de intervenção ocorreram na sala preparada para o efeito, como 

já anteriormente foi referido. Nesta sala as crianças distribuíram-se livremente 

pelo espaço, não havendo uma organização formal de ocupação do espaço 

previamente definida.  

Todas as sessões de intervenção foram ministradas e orientadas pelo 

investigador entre Maio e Julho de 2010.  

Passamos agora a descrever cada uma das sessões de intervenção com os 

grupos experimentais. Tentou-se que as sessões experimentais do GE1 e do GE2 

se realizassem em dias alternados, de acordo com a calendarização que se 

encontra em anexo (Anexo H).  

4.2.1. Intervenção 

Em todas as sessões, o investigador sentou-se com as crianças na sala onde se 

iriam realizar as actividades. As sessões foram sempre iniciadas com a 

apresentação de um desafio plástico que partia da observação da obra do artista. 

Várias reproduções eram apresentadas às crianças, no sentido de ilustrar o que 

era pedido e para que as crianças estabelecessem pontes entre o seu trabalho e 

o do artista. O objectivo não era que as crianças reproduzissem e que 

observavam, mas que partindo da observação do modo de fazer do artista 

pudessem ampliar o seu repertório visual, material e técnico. 

Os desafios foram sempre apresentados em grupo e todas as crianças foram 

encorajadas a participar, verbalizando o que observavam e o que iam fazendo. 

Em todas as sessões, todas as crianças produziram pelo menos um trabalho, e 

tentou-se que houvesse tempo para discutir os trabalhos realizados.  
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Durante todo o processo, procurou-se que as crianças fossem reflectindo em 

grupo ou de forma individual sobre as suas produções e escolha de materiais.  

Passamos agora a descrever cada uma das 10 sessões de intervenção realizadas 

com os grupos experimentais. Para melhor ilustrar o trabalho de intervenção que 

foi desenvolvido, cada sessão aparecerá organizada tento em conta os seguintes 

pontos:  

a) Tema  

b) Objectivos da sessão  

c) Desafio  

d) Procedimentos 

e) Materiais utilizados 

 

4.2.1.1. Planificação das Sessões de Intervenção 

Sessão número 1:  

 

Tema da Sessão 

 

 A Vida e a Obra de José de Guimarães 

 

Objectivos da Sessão 

 Introduzir as crianças neste projecto, 

apresentar-lhes a Mala pedagógica José 

de Guimarães e os materiais lúdicos que 

a constituem.  

 Levar as crianças a conhecer a vida e a 

obra deste artista plástico.  

 

Desafio 

 

 Recontar a história contada e ilustrá-la.  

 

Materiais necessários para o desafio 

 Material de desenho: folhas, lápis de cor, 

canetas de feltro e marcadores grossos.  

 

Procedimentos 

 Convidar o grupo de crianças a ouvir 

contar a história da vida e obra do artista 

em estudo, criada para esta investigação 

e com o título de José de Guimarães 

contado a meninos pequenos. Contar a 

história com recurso a bonecos e objectos 
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que ilustram o que vai sendo narrado.  

 Convidar as crianças a recontar a história 

e a ilustrar o que disserem.  

 Convidar, as crianças a explorar os jogos 

da mala pedagógica livremente.  

 

Sessão número 2:  

 

Tema da Sessão 

 

 A pintura de José de Guimarães (a forma, 

o espaço e a cor) 

 

Objectivos da Sessão 

 Levar as crianças a observar pinturas do 

artista em estudo 

 Levar as crianças a encontrar soluções 

criativas para o desafio proposto 

 Construir pontes entre a obra das 

crianças e a do artista 

 

Desafio 

 

 A partir de um pedaço de uma reprodução 

de uma pintura de José de Guimarães 

pedir às crianças para imaginar e criar o 

resto.  

 

Materiais necessários para o desafio 

 Material de desenho: folhas de vários 

tamanhos, texturas e grossuras, lápis de 

cor, canetas de feltro e marcadores 

grossos.  

 Cola e tesouras 

 Tintas e pincéis 

 

Procedimentos 

 Mostrar às crianças algumas reproduções 

de pinturas de José de Guimarães 

 Discuti-las em grupo 

 Explicar o desafio proposto 

 Pedir às crianças que escolham um 

pedaço de reprodução à sua escolha e a 

colem numa superfície à sua escolha.  

 Pedir que construam uma produção a 

partir do pedaço escolhido, utilizando os 

materiais postos à disposição. 
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 Pedir às crianças que falem do seu 

trabalho em grupo 

 

Sessão número 3:  

 

Tema da Sessão 

 

O traço de José de Guimarães (a linha e a forma) 

 

Objectivos da Sessão 

 Levar as crianças a observar pinturas do 

artista em estudo, sobretudo as linhas 

que dão origem a formas 

 Levar as crianças a encontrar soluções 

criativas para o desafio proposto 

 Construir pontes entre a obra das 

crianças e a do artista 

Desafio  Dar a cada criança uma folha com uma 

linha retirada de uma das obras de José 

de Guimarães (escolher várias hipóteses) 

 Pedir a cada criança que a partir daquela 

linha construa a sua produção e invente 

as suas próprias linhas e consequentes 

formas, utilizando o material à disposição. 

 

Materiais necessários para o desafio 

 Material de desenho: folhas, lápis de cor, 

canetas de feltro e marcadores grossos 

pretos.  

 Tintas e pincéis 

 

Procedimentos 

  Mostrar às crianças algumas 

reproduções de pinturas de José de 

Guimarães focando a forma como o 

artista cria as suas formas 

 Discuti-las em grupo 

 Explicar o desafio proposto 

 Pedir às crianças que escolham uma folha 

com uma linha retirada de uma obra do 

artista e a continuem como quiserem, 

com um marcador preto grosso.  

 Pedir às crianças que trabalhem a partir 

das linhas e das formas que criaram com 

os materiais postos à disposição. 



83 
 

 Discutir as produções das crianças em 

grupo. 

 

 

Sessão número 4:  

 

Tema da Sessão 

 

As esculturas de José Guimarães (a forma, a 

estrutura e o volume) 

 

Objectivos da Sessão 

 Levar as crianças a conhecerem 

esculturas do artista 

 Procurar familiarizar as crianças com 

novas técnicas e novo vocabulário 

 Levar as crianças a distinguir entre as 

diferentes formas de arte 

 

Desafio 

 

 Fazer pasta de papel para posteriormente 

construir as esculturas. 

 

Materiais necessários para o desafio 

 Jornais e papéis velhos 

 Água quente 

 Varinha mágica 

 Alguidares grandes 

 Aventais 

 Redes para escorrer 

 Panos e rolos da massa 

 

Procedimentos 

 Mostrar às crianças exemplos de 

esculturas de José de Guimarães 

 Falar das esculturas de pasta de papel 

 Rasgar papel aos pedacinhos e depois de 

juntar água pedir às crianças para 

amassarem com as mãos 

 Passar com a varinha mágica 

 Escorrer a pasta utilizando uma rede 

própria para isso 

 Tapar cada folha de papel com panos 

absorventes e passar com o rolo 

 Pôr as folhas de papel a secar 
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Sessão número 5:  

 

Tema da Sessão 

 

 As esculturas de José de Guimarães (A 

forma, a estrutura e o volume) 

 

Objectivos da Sessão 

 Levar as crianças a conhecerem 

esculturas do artista 

 Procurar familiarizar as crianças com 

novas técnicas e novo vocabulário 

 Levar as crianças a distinguir entre as 

diferentes formas de arte 

 Incentivar as crianças a criar as suas 

próprias formas a partir da leitura das 

formas do artista observado 

 

Desafio 

 

 A partir das folhas de pasta de papel já 

secas, pedir às crianças para 

desenharem a sua escultura e as partes 

que a compõem. 

 Depois de cortar, pintar e aplicar alguns 

materiais com colagem 

 

Materiais necessários para o desafio 

 Folhas de pasta de papel 

 Marcadores pretos 

 Tesouras 

 Cola branca 

 Tintas 

 Materiais vários para colagem 

 Arame (para suportar a escultura) 

 Barro (para fazer a base da escultura) 

 

Procedimentos 

 Pedir às crianças para desenharem na 

folha de pasta de papel a sua escultura 

 Pedir às crianças para cortarem as várias 

partes que compõem a sua escultura 

 Pintar e colar adornos à vontade 

 Fazer a base com barro 
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Sessão número 6:  

 

Tema da Sessão 

 

 As esculturas de José de Guimarães (a 

forma) 

 

Objectivos da Sessão 

 Aproximar as crianças às esculturas de 

José de Guimarães 

 Levar as crianças a trabalhar em grupo 

para uma causa comum 

 

Desafio 

 

 Ampliar uma das esculturas de José de 

Guimarães 

 

Materiais necessários para o desafio 

 Papel de Cenário 

 Marcadores grossos 

 Tintas várias 

 

Procedimentos 

 Mostrar várias reproduções de esculturas 

de José de Guimarães 

 Pedir às crianças para em grupo 

escolherem uma delas 

 Pedir que desenhem uma recriação da 

que mais lhes agradar, mas de forma 

ampliada (utilizando a extensão do papel 

de cenário) 

 Pintar o trabalho colectivamente 

 

Sessão número 7:  

 

Tema da Sessão 

 

 A Pintura de José de Guimarães (os 

materiais e as cores) 

 

Objectivos da Sessão 

 Apresentar um material de pintura mais 

complexo às crianças 

 Dar a conhecer às crianças outra vertente 

da obra do artista 

 

Desafio 

 

 Pintar com acrílicos 

 

Materiais necessários para o desafio 

 Tintas acrílicas 

 Pincéis 
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 Folhas grossas 

 Paletas 

 

Procedimentos 

 Mostrar às crianças reproduções de 

pinturas do artista 

 Introduzir o material e explicar a sua 

utilização 

 Deixar que as crianças explorem 

livremente 

 

Sessão número 8:  

 

Tema da Sessão 

 

 A Técnica Mista (Os materiais) 

 

Objectivos da Sessão 

 Levar as crianças a conhecer uma forma 

de produzir 

 Levar as crianças a tomar consciência da 

possibilidade de combinar diferentes 

materiais 

 

Desafio 

 

 Produzir um trabalho com utilização de 

vários materiais 

 

Materiais necessários para o desafio 

 Tampas de caixas de cartão 

 Tintas 

 Colas 

 Papéis variados 

 Materiais vários: azulejos, pedrinhas, 

rendas, etc. 

 

Procedimentos 

 Mostrar às crianças reproduções de obras 

de José de Guimarães referentes à 

utilização de Técnica Mista 

 Deixar que cada criança escolha a caixa 

que mais lhe agrada 

 Deixar que cada criança trabalhe 

livremente recorrendo aos materiais que 

mais lhe agradar 
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Sessão número 9:  

 

Tema da Sessão 

 

 A Gravura (a linha) 

 

Objectivos da Sessão 

 Apresentar uma nova técnica às crianças 

 Levar as crianças a experimentá-la  

 

Desafio 

 

 Fazer monotipias com as crianças (em 

substituição da gravura) 

 

Materiais necessários para o desafio 

 Tintas várias 

 Rolos de pintura 

 Linóleo 

 Goivas 

 Aventais 

 Folhas grandes 

 

Procedimentos 

 Deitar a tinta nas mesas 

 Pedir às crianças para espalharem a tinta 

nas mesas utilizando os rolos para esse 

efeito 

 Pedir às crianças para desenharem com 

os dedos o que mais lhes agradar 

 Tirar o negativo do desenho feito na 

mesa, colocando uma folha por cima e 

fazendo pressão 

 

Nota: As placas de linóleo servirão para fazer um trabalho conjunto com as crianças, no sentido 

destas tomarem contacto com a técnica explicada e perceberem que é possível fazer várias 

cópias do mesmo desenho. Optou-se por não o propor individualmente, pois a utilização de 

objectos cortantes oferecia algum perigo a crianças desta idade. Por essa razão se substituiu por 

monotipias, que apesar de não possibilitarem a repetição do mesmo desenho, ilustram como se 

passa um trabalho de uma superfície para outra.  

Sessão número 10:  

 

Tema da Sessão 

 

 A Obra de José de Guimarães (recriação) 

 

Objectivos da Sessão 

 Levar as crianças a criar as suas próprias 

figuras partindo do que leram na obra do 
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artista, ao longo das sessões 

 

Desafio 

 

 Fazer um trabalho a partir de tudo o que 

foi desenvolvido ao longo das dez 

sessões 

 

Materiais necessários para o desafio 

 Folhas várias 

 Todos os materiais à disposição no Ateliê 

 

Procedimentos 

 Expor o desafio às crianças 

 Deixá-las escolher uma das obras do 

artista como ponto de partida 

 Deixá-las trabalhar livremente 

 Discutir no final o que foi produzido 

 

4.3. Terceira Etapa: a aplicação do pós-teste 

Depois da intervenção com os grupos experimentais, foi aplicado o post-teste. O 

post-teste era igual ao pré-teste, sendo igualmente constituído pelas duas 

actividades práticas, uma de desenho e outra de composição livre, e pela 

entrevista e inquérito individual, feitos a cada criança pelo investigador.  

Foram utilizados pelo investigador exactamente os mesmos procedimentos que 

tinham sido utilizados para o pré-teste. Entre o pré-teste e o pós-teste decorreram 

cerca de 45 dias.  

As crianças dos grupos experimentais foram testadas alternadamente entre si. A 

duração de aplicação dos póst-testes foi idêntica à dos pré-testes.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DE DADOS 

Introdução 

Neste capítulo proceder-se-á à análise dos dados recolhidos para esta 

investigação. Como já foi referido anteriormente no capítulo da metodologia, estes 

dados foram recolhidos mediante a utilização de três instrumentos: documentos 

pessoais (desenhos e composições livres) entrevistas e aplicação de inquéritos 

por questionário.  

Este capítulo encontra-se dividido em quatro subcapítulos. São eles: 1) análise 

dos dados recolhidos através das observações dos trabalhos plásticos realizados 

pelas crianças e respectivos comportamentos; 2) análise dos resultados obtidos 

através das entrevistas às educadoras; 3) análise dos dados recolhidos através 

das entrevistas feitas às crianças e 4) análise dos dados recolhidos através dos 

inquéritos por questionário. 

No final de cada um destes subcapítulos, será feita uma pequena conclusão, de 

forma a facilitar a elaboração da conclusão final. 

1. Análise dos dados recolhidos através das observações dos trabalhos 

plásticos realizados pelas crianças e respectivos comportamentos 

Procedemos à análise dos dados recolhidos através da observação dos desenhos 

realizados pelas crianças do grupo experimental 1 (GE1) e do grupo experimental 

2 (GE2) no pré-teste e no pós-teste.  

Nesta análise teve-se em conta a utilização e a combinação que as crianças 

fizeram dos materiais na realização dos seus trabalhos.  

Serão ainda analisados os comportamentos que estes grupos manifestaram 

durante a realização dos testes.  
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Grupo Experimental 1 

Quando se realizou o pré-teste com o grupo experimental 1, observou-se que as 

crianças pareciam gostar de desenhar com canetas fazendo-o com aparente 

prazer, dedicando-lhe algum tempo e alguma concentração. Quando lhes foi 

sugerido, ainda no pré-teste, que fizessem uma composição livre com todos os 

materiais que tinham à disposição no ateliê criado para este estudo, as crianças 

deste grupo exploraram as possibilidades que lhes eram oferecidas, combinando 

nas suas produções materiais variados. 

A realização desta composição livre parece ter sido sobretudo um momento de 

descoberta do que havia à disposição. Nesse sentido, as crianças usaram os 

materiais de uma forma um pouco arbitrária e aparentemente não muito reflectida.  

No pós-teste, depois de várias sessões de intervenção, em que exploração dos 

diversos materiais foi contemplada, as crianças mudaram um pouco o seu 

comportamento. Não manifestaram grande interesse nos desenhos que eram 

pedidos no pós-teste e até os fizeram com relativa rapidez, antevendo as 

composições livres que vinham a seguir.  

Na sua realização, as crianças empenharam-se bastante e pareceram reflectir 

sobre a escolha e utilização dos materiais. Continuaram a combiná-los numa 

mesma produção, mas de uma forma aparentemente mais consciente.  

Grupo Experimental 2 

Quando se realizou o pré-teste com o grupo experimental 2, observou-se que as 

crianças gostavam de desenhar, tendo dedicado algum tempo e alguma 

concentração a esta actividade. Quando lhes foi sugerido, ainda no pré-teste, que 

fizessem uma composição livre com todos os materiais que tinham à disposição, 

a maioria das crianças deste grupo, optou por não fazer combinações de 

materiais, comportando-se até como se isso não fosse possível.  
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Algumas das crianças optaram por escolher os materiais que já conheciam e com 

os quais se pareciam sentir confortáveis, sendo poucos os elementos do grupo 

que arriscaram a utilização e combinação de diferentes tipos de materiais.  

No pós-teste, depois de várias sessões de intervenção, em que exploração dos 

diversos materiais foi contemplada, as crianças mudaram um pouco o seu 

comportamento. Tal como o grupo experimental 1, não manifestaram grande 

interesse nos desenhos e até os fizeram com relativa rapidez, antevendo as 

composições livres que vinham a seguir.  

Na realização das composições livres, as crianças envolveram-se bastante, 

combinando diversas possibilidades, embora ainda nem todos parecessem 

reflectir nas suas opções, estando aparentemente ainda numa fase exploratória 

das potencialidades dos materiais. Por essa razão, nas suas produções livres, 

parece-nos evidente uma certa arbitrariedade na disposição dos materiais, 

embora isso não se passe com todas as crianças.   

Pela análise comparativa destas observações e dos trabalhos realizados pelas 

crianças no pré-teste e no pós-teste somos levados as concluir que as crianças 

do Grupo Experimental 1 parecem estar mais à vontade com este tipo de 

possibilidades do que os intervenientes do Grupo Experimental 2, talvez porque 

estejam mais habituadas a fazê-lo na sua sala de actividades.  

2. Análise dos dados obtidos através das entrevistas às educadoras das 

crianças 

Procedemos à análise aos dados recolhidos através das entrevistas realizadas às 

educadoras dos dois grupos de crianças que participaram neste estudo.  

Os textos resultantes destas entrevistas foram analisados segundo categorias 

previamente definidas e que se prendem directamente com o tema desta 

investigação e com os fundamentos teóricos apresentados no Capítulo I deste 

trabalho de investigação. (ANEXO I) 
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Nesta análise as categorias serão analisadas de forma descritiva, intercalando-as 

com a voz dos intervenientes, de forma a justificar e enriquecer aquilo que vai 

sendo descrito.  

São elas: a) formação das educadoras na área da expressão plástica; b) 

Concepções das educadoras sobre a educação artística; c) Atitudes das 

educadoras –  conteúdos, propostas, orientação, espaço e materiais;  Respostas 

das crianças;  aproximação à obra de arte;  utilização de linguagem técnica;  

Visitas a museus; e d) Necessidade de materiais pedagógicos auxiliares. 

Passamos agora a analisar os resultados de cada uma destas categorias. 

a) Formação das educadoras na área da expressão plástica  

Nas entrevistas feitas às educadoras de infância, podemos constatar que as duas 

intervenientes tiveram alguma formação artística na área da expressão plástica, 

embora só uma delas (A2) também a enquadre na sua formação inicial.  

“ O que nós fazíamos era explorar diferentes técnicas de expressão plástica para 

depois aplicar com as crianças nos trabalhos e projectos que íamos fazendo, mas 

foi só isso” (A2) ou seja, essa formação consistia sobretudo numa exploração de 

técnicas, embora também tenha feito algum trabalho a partir da obra de arte 

observada em contexto museológico. “ Numa visita que nós fizemos a um museu, 

escolhíamos uma obra de arte que estava lá e a partir disso fazíamos um 

projecto.”(A2)  

A mesma educadora refere ainda uma experiência antes da formação inicial, onde 

teve oportunidade de explorar várias técnicas e conhecer vários artistas. 

A formação mencionada pela educadora A1 após a formação inicial é descrita 

como uma formação não específica da área da expressão plástica, mas que 

nesse contexto incluía “visitas a museus” e “estudar obras de arte” nos museus. 

(A1) 
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No que diz respeito aos conhecimentos adquiridos na formação inicial sobre as 

características e significado da arte infantil, ambas as educadoras referem ter sido 

insuficientes.  

b) Concepções das educadoras sobre a Educação Artística 

Nestes documentos, a educadora A1 define educação artística no pré-escolar 

como uma área globalizante, que enquadra em si todas as expressões e todas as 

áreas de conteúdo, dizendo que “ é um bocado globalizante, porque artística não 

é só plástica. É música, pode ser expressão dramática. Não faz muito sentido no 

jardim-de-infância separá-las.  

A2 entende-a como o trabalho desenvolvido com as crianças a partir de obras de 

pintores e a exploração de diferentes técnicas e materiais, que permitam explorar 

várias potencialidades, justificando que “é o que eu estou a trabalhar com eles. 

Todos os meses trabalhamos um pintor diferente” e explicando como é feito: “ 

falamos das características do pintor; um dia falamos do país; pintamos sempre o 

quadro do pintor; falamos um bocadinho de como é que ele trabalhava.”  

c) Atitudes das educadoras e das crianças 

Conteúdos, propostas, orientação, espaço e materiais  

Ambas as educadoras apresentam uma lista de desafios e propostas de trabalho 

que costumam fazer com as crianças. A1 refere o desenho à vista, exploração de 

diferentes técnicas de expressão plástica, realização de trabalhos com materiais 

de desperdício e de trabalhos tridimensionais. Refere ainda as suas 

preocupações em levar as crianças a preencherem todo o espaço da folha, em 

não fazerem trabalhos à pressa e em ter a área de expressão plástica sempre a 

funcionar na sala de actividades. “Tentamos fazer com que eles preencham ao 

máximo o espaço da folha, e vão à janela e vejam o que é que há no fundo” (A1) 

 A educadora A2 fala igualmente da exploração das diferentes técnicas, do 

trabalho a partir dos pintores e do desenho à vista. 
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Ambas as educadoras falam da importância de dar apoio técnico às actividades 

plásticas das crianças. Referem que contribuem para o trabalho das crianças 

dando ideias e indicações.  

A1 refere ser exigente no sentido de levar as crianças “mais longe nas 

experiências que vão fazendo”. Refere ainda a importância de deixar as crianças 

explorarem os materiais antes de os utilizarem, a importância de valorizar o que 

cada criança é capaz de fazer e a utilização de algumas estratégias para 

desbloquear as crianças mais tímidas. O seu objectivo é “tentar que eles 

percebam que realmente o desenho deles também é importante, cada pessoa faz 

como faz, dar o exemplo com alguns livros, ir buscar imagens…”  

A2 refere ter uma atitude de dar liberdade à criança, embora também se assuma 

como directiva quando lança as actividades ao grupo. Fala igualmente da 

importância de deixar as crianças explorarem os materiais e de lhes fornecer 

imagens para ajudar, como por exemplo fornecer imagens “para eles verem e 

desenharem”.  

A educadora A1 refere ter na sala um espaço para a expressão plástica, embora 

não o considere ideal, pois apesar de ter vários materiais à disposição das 

crianças não considera que estejam devidamente organizados.  

A educadora A2 diz não ter uma área específica para a expressão plástica, mas 

refere a existência de um espaço onde se encontram alguns materiais básicos 

para a realização destas actividades (lápis, canetas, papeis), embora não todos 

porque as crianças “apesar de já terem quatro anos rasgam”. Os outros materiais 

são dados às crianças quando as crianças os nomeiam para determinada 

actividade, mas não parecem estar ao alcance das crianças.  

Refere ainda que há determinado tipo de actividades que não permite que as 

crianças realizem sempre que desejam, pois considera que é necessária a 

presença do adulto. A título de exemplo refere “as aguarelas eu não faço sempre 

porque é impossível…tem que estar uma pessoa com eles a fazer aguarelas.”  
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Respostas das crianças 

Quanto à resposta das crianças, ambas as educadoras referem que a área da 

expressão plástica é uma área muito procurada pelas crianças. A1 refere que é 

uma área procurada diariamente, sobretudo para actividades de desenho. As 

outras actividades, nomeadamente construções ou colagens, têm por vezes de 

ser lembradas ou motivadas. “ Em termos de construções tridimensionais, 

colagens, tesouras, nem por isso. Mas quando lembramos que é giro fazer, aí 

todos querem fazer.” 

A2 refere igualmente a preferência das crianças pelas actividades de desenho, 

embora também acrescente a pintura e as aguarelas. “Eles procuram muito. 

Desenho livre se pudessem faziam o dia todo. Fazem muita pintura, fazem muito. 

Aguarelas adoram.” 

No que diz respeito à reacção das crianças quando são lançados desafios, ambas 

as educadoras mencionam respostas muito positivas, embora A2 refira ter alguns 

alunos que nem sempre querem participar, tendo que ser por vezes uma 

actividade imposta. A2 ilustra esta ideia dizendo que “a maior parte das crianças 

gosta de fazer expressão plástica, mas tenho três ou quatro que aquilo não 

gostam. E quando eu os sento eles fazem aquilo só por ser um frete.” 

 Aproximação à Obra de arte 

A educadora A1 refere que ainda não fez com o grupo de crianças em questão, 

nenhum trabalho de aproximação à obra de arte, embora já o tenha 

experimentado com outros grupos. Menciona a importância de se contar às 

crianças aspectos curiosos da vida dos pintores, como forma de captar a sua 

atenção, referindo como exemplo que se “o artista tinha um cão que tinha três 

patas é isso que lhes vai interessar.”  

Refere ainda a exploração das técnicas utilizadas pelos artistas e a reprodução de 

obras de arte.  
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Acrescenta também que só costuma fazer este trabalho quando as crianças têm 

cinco anos. Menciona que a escolha do artista é feita por si, tendo como critério o 

seu próprio gosto pessoal e a proximidade da linguagem do artista com a 

linguagem das crianças. 

A Educadora A2 refere o trabalho sobre pintores que está a desenvolver este ano 

lectivo na sua sala de actividades, através do qual as crianças conhecem a vida 

do pintor, o seu país e a sua obra. No final reproduzem um quadro desse pintor. 

Esse quadro, igual para todos, é escolhido pelo grupo. Refere ainda que a 

escolha do artista é feita pelas crianças, mas de uma selecção previamente feita 

por si.  

Refere ainda, que o seu objectivo com este trabalho, é melhorar o desenho das 

crianças através da observação, pois refere ter alunos que ainda não 

desenhavam a figura humana correctamente nem colocavam muitos pormenores 

nos seus desenhos. “ O que eu quero essencialmente trabalhar com eles…eu via 

muita dificuldade no desenho deles. Era pés a sair da cabeça, era tudo, porque eu 

acho que através da observação eles desenvolvem muita coisa.” 

Ambas as educadoras consideram que o contacto com a obra de arte é 

importante para a criança, pois ajuda a desenvolver certas competências. A1 

ilustra-o dizendo que “claro que é importante, porque eles ficam desde 

pequeninos sensibilizados para aquilo que eventualmente possam vir a fazer.”. A2 

refere que é importante para “ganharem sentido crítico” e “para saberem 

observar”. 

Utilização de linguagem técnica 

A educadora A1 refere que apesar de trabalhar os conceitos com as crianças, 

nem sempre utiliza as palavras técnicas para os nomear, embora fale de “linha, 

espaço, cor…” 
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A2 refere o mesmo, mencionando a forma como costuma explorar esses 

conceitos com o grupo: leitura de obras de arte (o que se vê) e das cores. Diz 

ainda que as crianças conhecem o conceito de volumes, embora não usem o 

termo dentro da sala de actividades ou para se referirem aos seus trabalhos. 

Refere ainda o facto de as crianças nem sempre respeitarem as cores quando 

fazem reproduções, dizendo que “nos quadros fazemos sempre a leitura das 

cores e eles fazem a leitura bem, mas é uma coisa que eu não percebo. Quando 

reproduzem trocam as cores todas…não sei se estão distraídos.” 

 

 Visitas a Museus 

A educadora A1 refere ser hábito fazer visitas a museus, e embora já tenha ido 

algumas vezes este ano, considera ser pouco. Refere ainda não ter tempo para 

continuar o trabalho na sala de actividades, justificando que “a rotina é sempre 

horrível e as coisas acabam por passar”.  

A Educadora A2 ainda não teve essa experiência, mas é algo que quer fazer. 

Refere querer fazer um trabalho a partir dessa visita e da observação da obra de 

arte, que seria “observarmos e vermos o que eles gostaram daquela obra de 

arte… e a partir daí fazer…acho que é uma coisa muito gira que eu nunca 

experimentei, mas que deve resultar muito bem.” 

d) Necessidade de materiais pedagógicos auxiliares 

Ambas as educadoras dizem não ter conhecimento da existência de materiais 

auxiliares no mercado mas consideram que seria vantajoso se os houvesse, no 

sentido de fornecer pistas de trabalhos, exploração de conceitos relacionados 

com a expressão plástica, desenvolvimento do desenho infantil e com a obra de 

arte.  
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Conclusões:  

Pela análise de dados recolhidos através das entrevistas realizadas às 

educadoras dos dois grupos de crianças em estudo, podemos concluir que as 

suas opiniões e concepções se tocam em alguns pontos, embora ressaltem 

alguns aspectos que apontam para práticas diferentes dentro da sala de 

actividades. Por essa razão, optou-se por fazer uma síntese individual para cada 

educadora, tentando assim definir as linhas gerais das práticas de cada 

interveniente. 

A1: Esta educadora considera que não possui formação suficiente na área da 

educação artística. Entende-a como uma área globalizante, não se referindo 

apenas à área da expressão plástica, mas a todas as áreas de conteúdo 

desenvolvidas na sala de jardim-de-infância. As suas práticas apontam para uma 

valorização daquilo que as crianças são capazes de fazer, não descurando no 

entanto uma certa exigência em relação às produções infantis. Assume que a sua 

função passa pelo incentivo, pelo apoio técnico, pela motivação aos mais tímidos 

e pela proposta de desafios que desenvolvam as potencialidades das crianças. 

Parece preocupar-se com a necessidade de exploração de materiais pelas 

crianças, contemplando-a na sua prática.  

Revela organizar o espaço educativo tendo em conta a variedade de materiais e a 

sua acessibilidade às crianças.  

Contempla a exploração da obra de arte nas suas práticas anteriores, focando-se 

sobretudo na exploração de técnicas, no conhecimento da vida do artista e na 

reprodução de trabalhos. Valoriza o contacto das crianças com as obras de arte 

em contexto museológico, embora não contemple a sua continuação dentro da 

sala de jardim-de-infância. Considera ainda que seria positivo para a sua prática 

pedagógica, ter acesso a materiais pedagógicos auxiliares.  

A2: Esta educadora considera que não possui formação suficiente na área da 

formação artística. Entende-a como a inclusão da obra de arte dentro da sala de 
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jardim-de-infância e uma exploração de diferentes técnicas. As suas práticas 

apontam para uma preocupação em “melhorar” o desenho das crianças, através 

de propostas que considera importantes como por exemplo o trabalho de 

observação.   

Revela não ter uma grande variedade de materiais à disposição das crianças, 

embora por vezes os leve para dentro da sala. Revela ainda alguma restrição na 

utilização de alguns materiais de forma autónoma pelas crianças.  

Contempla a exploração da obra de arte dentro da sala, focando-se sobretudo na 

exploração de técnicas, no conhecimento da vida do artista e na reprodução de 

trabalhos. Esta reprodução é limitada a uma obra previamente escolhida. Valoriza 

o contacto das crianças com as obras de arte em contexto museológico, embora 

ainda não o tenha feito com o grupo de crianças que orienta actualmente 

Considera ainda que seria positivo para a sua prática pedagógica, ter acesso a 

materiais pedagógicos auxiliares, definindo-os como guias orientadores.  

Podemos concluir que na sala de actividades da educadora A1 as crianças 

usufruem de um ambiente motivador, valorizador, rico em experiências e 

materiais. Infere-se alguma exigência da parte da educadora, no sentido de levar 

as crianças a explorar ao máximo as suas potencialidades. O trabalho a partir da 

obra de arte ainda não faz parte das experiências destas crianças 

Na sala da educadora A2 as crianças parecem usufruir de um ambiente 

experimental, embora pareçam ser mais controladas. A sua acessibilidade aos 

materiais parece ser mais limitada e a educadora revela algumas preocupações 

em relação às produções infantis dos seus alunos, que nem sempre parecem 

corresponder ao que seria esperado. O contacto com a obra de arte faz parte das 

experiências destas crianças, centrando-se sobretudo na observação, técnica e 

reprodução.  

A educadora A2 ainda não contemplou na sua prática as visitas a Museus. 
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Temos assim dois ambientes em que às crianças é dada a oportunidade de fazer 

e de explorar, embora de formas diferentes.  

No primeiro, as crianças parecem desfrutar de maior liberdade experimental e 

acesso aos materiais, embora ainda não tenham trabalhado a partir de obras de 

arte. 

No segundo, as crianças já trabalham a partir da obra de arte, mas não parecem 

ter acesso a uma grande variedade de materiais, estando a sua experimentação 

sensorial mais limitada. 

3. Análise dos dados recolhidos através das entrevistas feitas às 

crianças 

Questão número 1: Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  

Pela análise do Grelha 1 (ANEXO K) que se refere aos dados recolhidos através 

das entrevistas no pré-teste às crianças do Grupo Experimental 1 (GE1) podemos 

verificar que neste grupo todas as crianças manifestaram gostar de actividades de 

expressão plástica, havendo uma criança (7) que referiu gostar muito. Nenhuma 

das crianças deste grupo apresentou qualquer justificação à sua resposta. 

Pela análise da Grelha 2 (ANEXO K ) que se refere aos dados recolhidos através 

das entrevistas no pós-teste ao Grupo Experimental 1 (GE1) podemos verificar 

que todos os elementos do grupo voltaram a referir gostar de actividades de 

expressão plástica, embora após a intervenção do investigador tenham 

apresentado algumas justificações às suas respostas. 

Criança 2: “ Também faço em minha casa. Porque faço coisas giras, faço experiências, faço 

esculturas.” 

Criança 3: “Porque é giro.” 

Criança 8: “ Porque podemos fazer colagens, pintar, desenhar, colar tampas.” 

Criança 9: “ Porque é muito giro.” 
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Criança 10: “ Porque dos trabalhos de expressão plástica eu gosto, porque eu gosto de colar 

coisas, eu posso cortar e eu posso colar. Eu posso colar canetas e posso pintar e escrever com 

canetas.”  

Pela análise do quadro 3 (ANEXO L) que se refere aos dados recolhidos através 

das entrevistas no pré-teste às crianças do Grupo Experimental 2 (GE2) podemos 

verificar que neste grupo também todas as crianças manifestaram gostar de 

actividades de expressão plástica, havendo três crianças (3, 9 e 10) que referiram 

gostar muito. Quatro crianças apresentaram justificações às suas respostas. 

Criança 3: “ Porque é desenhar e eu gosto muito de desenhar.” 

Criança 4: “ Porque aprendo mais coisas.” 

Criança 8: “ Porque tem coisas que eu gosto muito de fazer.” 

Criança 9: “ Porque eu gosto de trabalhos novos.”  

Pela análise do quadro 4 (ANEXO L ) que se refere aos dados recolhidos através das entrevistas 

no pós-teste ao Grupo Experimental 2 (GE2) podemos verificar que todos os elementos do grupo 

voltaram a referir gostar de actividades de expressão plástica. A criança 6 referiu gostar muito e 

seis crianças apresentaram justificações às suas respostas. 

Criança 2: “ Porque eu gosto de fazer coisas aqui.” 

Criança 4: “ Porque eu gosto de fazer coisas que são de papel.” 

Criança 6: “ Porque é o melhor que eu gostei.” 

Criança 7: “ Porque eu gosto de fazer trabalhos do José de Guimarães.” 

Criança 8: “ Porque gosto de trabalhar contigo.” 

Criança 10: “ Porque é giro.” 

Pela análise comparativa dos resultados obtidos pelo Grupo Experimental 1 (GE1) 

e pelo Grupo Experimental 2 (GE2) somos levados a concluir que todas as 

crianças parecem gostar de realizar actividades de expressão plástica.  
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As crianças do Grupo Experimental 2 (GE 2) parecem sentir maior necessidade 

de justificar as suas respostas, embora após a intervenção, também as crianças 

do Grupo Experimental 1 (GE1) também tenham justificado as suas respostas. 

Enquanto as justificações apresentadas antes da intervenção se prendiam 

sobretudo com o facto da área da expressão plástica ser uma área que lhes dá 

prazer, após a intervenção, para além destas razões, as crianças referem 

aspectos trabalhados nas sessões.  

De referir que o Grupo Experimental 2 apresenta maior número de justificações 

que o Grupo Experimental 1.  

Questão número 2: Que actividades achas que se podem fazer na área da 

Expressão Plástica?  

Pela análise da Grelha (ANEXO K) que se refere aos dados recolhidos através 

das entrevistas realizadas no pré-teste às crianças do Grupo Experimental 1 

(GE1) podemos considerar que neste grupo as crianças nomearam um conjunto 

de actividades diferentes como possíveis de realizar na área da expressão 

plástica.  

São elas: modelagem (tendo sido nomeados dois materiais de modelagem como 

o barro ou a massa), aguarelas, pinturas, desenhos (tendo sido nomeados dois 

materiais de desenho como lápis de cera e canetas), objectos em três dimensões 

(nomeados como “exposições” ou “construções”), colagens, corte e quadros.  

Pela análise da Grelha 2 (ANEXO K) que se refere aos dados recolhidos através 

das entrevistas realizadas no pós-teste às crianças do Grupo Experimental 1 

(GE1) podemos considerar que neste grupo as crianças nomearam um conjunto 

de actividades como possíveis de realizar na área da expressão plástica.  

São elas: Pinturas (considerando as tintas habituais e os acrílicos), desenhos 

(com canetas e marcadores), esculturas de papel (embora também sejam 
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consideradas esculturas realizadas com outros materiais), colagens, técnica 

mista, obras de arte e recriações de obras de arte.  

Pela análise da grelha 3 (ANEXO L) que se refere aos dados recolhidos através 

das entrevistas realizadas no pré-teste às crianças do Grupo Experimental 2 

(GE2) podemos considerar que neste grupo as crianças nomearam um conjunto 

de actividades como possíveis de realizar na área da expressão plástica.  

São elas: modelagem (tendo sido nomeada a plasticina), aguarelas, pinturas, 

desenhos (tendo sido nomeadas as canetas), objectos em três dimensões 

(nomeados como bonecos ou planetas e colagens). 

Pela análise da Grelha 4 (ANEXO L) que se refere aos dados recolhidos através 

das entrevistas realizadas no pós-teste às crianças do Grupo Experimental 2 

(GE2) podemos considerar que neste grupo as crianças nomearam um conjunto 

de actividades como possíveis de realizar na área da expressão plástica.  

São elas: Pintura, esculturas, colagens, técnica mista (descrita como caixas para 

pôr lá dentro umas coisas, desenhos, aguarelas, quadros, retratos, cortar, 

ampliação (descrito como transformar bonecos em grande) e recriação (descrito 

como fazer quadros parecidos com outros).   

Pela análise comparativa dos dados recolhidos podemos concluir que tanto as 

crianças do Grupo Experimental 1 (GE1) como as crianças do Grupo 

Experimental 2 (GE2) após as sessões de intervenção, passaram a considerar 

novas possibilidades de trabalho para a área da expressão plástica.  

Ambos os grupos incluíram nas suas referências os trabalhos que foram sendo 

propostos ao longo das sessões de intervenção. 

O Grupo Experimental 2 revela um acréscimo mais significativo às suas 

possibilidades de realização de actividades de expressão plástica. 
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Questão número 3: Que materiais achas que se podem utilizar nas actividades de 

expressão plástica?  

Pela análise da Grelha 1 (ANEXO K) que se refere aos dados recolhidos através 

das entrevistas realizadas no pré-teste às crianças do Grupo Experimental 1 

(GE1) podemos considerar que neste grupo as crianças nomearam um conjunto 

de materiais possíveis de serem utilizados na realização de actividades de 

expressão plástica.  

São eles: papéis variados, tampas, bocadinhos de desenhos e de pinturas, colas, 

tintas, tesouras, rolhas, tecidos, canetas, cápsulas de café, pratos, copos, cartão, 

barro, rolos, revistas, penas, pincéis, fitas, elásticos, letras de computados, 

aguarelas, lápis de cera, lápis de cores e lenços velhinhos.  

Pela análise da Grelha 2 (ANEXO K) que se refere aos dados recolhidos através 

das entrevistas realizadas no pós-teste às crianças do Grupo Experimental 1 

(GE1) podemos considerar que neste grupo as crianças nomearam um conjunto 

de materiais possíveis de serem utilizados na realização de actividades de 

expressão plástica.  

São eles: Caixas, bolas, taças, canetas, vidro, plástico, tampas, garrafas, tintas, 

formas, brilhantes, canetas velhas, pasta de papel, tesouras, rolos de papel, 

caricas, azulejos, aguarelas, pedrinhas, madeira, cápsulas de café, peças de 

dominó, tijolos, lápis, cartão, peças velhas, papéis coloridos, penas, barro, 

plástico, vidro, panelas velhas, letras, números, cola, espelhos, colares, chaves e 

esferovite.  

Pela análise da Grelha 3 (ANEXO L) que se refere aos dados recolhidos através 

das entrevistas realizadas no pré-teste às crianças do Grupo Experimental 2 

(GE2) podemos considerar que neste grupo as crianças nomearam vários 

materiais possíveis de serem utilizados na realização de actividades de expressão 

plástica.  
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São eles: coisas para colar, tintas, lápis, tesouras, madeira, caixas, papéis 

coloridos, cola, folhas, canetas, lápis de cera, aguarelas, paus de gelado, jornal, 

fita, letras, cartolinas, serpentinas, papéis brilhantes, madeira e paus.  

Pela análise da Grelha 4 (ANEXO L) que se refere aos dados recolhidos através 

das entrevistas realizadas no pós-teste às crianças do Grupo Experimental 2 

(GE2) podemos considerar que neste grupo as crianças nomearam um conjunto 

de materiais possíveis de serem utilizados na realização de actividades de 

expressão plástica.  

São eles: Peças de dominó, tampas de garrafa, rolhas, coisas de ferro, cápsulas 

de café, lápis, canetas, tintas, vidrinhos, canetas velhas, paus, caixas de iogurte, 

azulejos, botões de computador, rolos de papel, botões, plasticina, papel de jornal 

rasgado, ferro, vidros, cola, taças, canetas velhas, letras, plásticos, caixas, 

madeira, tijolos, fotografias, recortes,  folhas, azulejos, copos, penas, livros 

velhos, tampas de canetas velhas, legos, cartolinas, fitas, taças de plástico, 

bocadinhos de vidro, barro, cola branca, blocos velhos, peças de jogos que já se 

estragaram, espelhos, missangas, peças de metal e pasta de papel. 

Pela análise dos dados podemos concluir que apesar dos grupos não terem 

repetido todos os materiais que tinham referido no pré-teste, as suas listas 

cresceram exponencialmente, sobretudo a lista do Grupo Experimental 2 (GE2).  

De referir que no pré-teste, apesar de terem sido referidos alguns materiais 

considerados de desperdício, o Grupo Experimental 2 nomeou sobretudo 

materiais básicos utilizados na realização de actividades de expressão plástica.  

No pós-teste a grande diferença passa-se ao nível do tipo de materiais que 

passam a ser nomeados por este grupo.  

Ambos os grupos incluíram nas suas listas os materiais que se foram buscar à 

obra do artista plástico focado neste estudo.   
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Questão número 4: Qual destes dois trabalhos gostaste mais de fazer? Porquê? 

Pela análise da Grelha 1 (ANEXO K) que se refere aos dados recolhidos através 

das entrevistas realizadas no pré-teste às crianças do Grupo Experimental 1 

(GE1) podemos considerar que neste grupo todas as crianças, à excepção da 

criança 1 mostraram preferência pela realização da actividade de composição 

livre. As crianças 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 apresentaram justificações para a sua 

resposta.  

Criança 2: “ Eu gostei de fazer este porque gostei de fazer esta moldura. Gostei de fazer a minha 

bata. Eu fiz eu a beber café e um rolo cheio e letras, porque eu estava a ler e comecei a beber 

café.”  

Criança 4: “ Gostei mais de fazer este porque gostei de pôr as peças do computador e pôr as 

letras e fazer pintura e o cartão do papel higiénico. “ 

Crianças 5: “ Gostei mais de fazer este, porque eu gosto de fazer isto com letras, com pinturas e 

autocolantes.”  

Criança 6: “ Gostei mais de fazer este porque este é mais giro. Gostei de fazer colagem. Nunca 

tinha colado estas coisas.” 

Criança 7: “ Gostei mais de fazer este porque este está a entrar numa casa e este não. Usei 

desenhos, papéis e pinturas. “ 

Criança 8. “ Gosto de usar isto tudo que está aqui. Gosto de ter muitas coisas para usar. Este são 

pessoas a andar de skate, este é outra coisa. Eu gosto de poder usar canetas e muitos materiais.  

Criança 9: “ É um índio. Eu gostei mais de fazer este porque este tem esta coisa “ (aponta para um 

dos objectos colados).  

Criança 10: “ Gosto mais deste porque é uma máquina do esgoto, que leva as cartas para o 

esgoto.”  

Pela análise da Grelha 2 (ANEXO K) que se refere aos dados recolhidos através 

das entrevistas realizadas no pós-teste às crianças do Grupo Experimental 1 

(GE1) podemos considerar que neste grupo todas as crianças mostraram 
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preferência pela realização da actividade de composição livre. As crianças 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 e 10 apresentaram justificações para a sua resposta.  

Criança 1: “ Porque fazer colagens é giro.” 

Criança 2: “Gostei mais de fazer este porque eu gostei, porque tinha pintura e eu podia fazer o que 

quisesse e usar os materiais que quisesse.”  

Criança 4: “Gostei mais de fazer este porque eu gosto de poder usar tudo o que eu quero.” 

Crianças 5: “Gostei mais de fazer este porque eu gosto de fazer pinturas e colagens. Mas também 

gosto de fazer desenhos.”  

Criança 6: “ Gostei mais de fazer este porque tem caricas. Neste só podia usar canetas. Aqui 

podia usar tudo, mas no outro não. Eram só desenhos. Fui a que trabalhei mais. Eu gostei de 

poder usar mais materiais, porque podem-se fazer labirintos.” 

Criança 7: “ Gosto mais de usar o que eu quero.”  

Criança 8. “ Gostei de fazer este porque eu podia usar mais coisas.” 

Criança 9: “ Isto são as coisas que têm de cortar a perna dele e ir para o hospital. Eu gostei mais 

de fazer este porque podíamos usar aguarelas, tampas, tudo!” 

Criança 10: “ Gostei mais de fazer este porque tem um avião e tem tampinhas. E tem um risquinho 

preto e uma tinta azul. O outro foi feito só com canetas e este tem mais materiais e fica mais 

bonito.”  

Pela análise da Grelha 3 (ANEXO L) que se refere aos dados recolhidos através 

das entrevistas realizadas no pré-teste às crianças do Grupo Experimental 2 

(GE2) podemos considerar que neste grupo quase todas as crianças mostraram 

preferência pela realização da actividade de composição livre, à excepção da 

criança 6 que preferiu fazer o desenho e da crianças 2 que gostou de fazer os 

dois trabalhos de igual modo. As crianças 1,3,4,5,6,7,8,9 e 10 apresentaram 

justificações para a sua resposta.  

Criança 1: “Eu gostei mais deste. Estas letras são muito giras. Aqui tem umas canetas. Aqui está 

escrito Sfick. Pus letras chinesas.” 
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Criança 3: “Este, porque isto é feito de tinta e é um quadro. É a minha mamã. Eu queria fazer uma 

pintura bonita e não usei outro material.”  

Crianças 4: Gostei mais de fazer este, porque neste eu colei letras e fiz letras. E neste eu só usei 

canetas e uma folha. Eu cortei a folha porque assim ficava mais giro.” 

Criança 5: “ Gostei mais de fazer este porque tem duas árvores e um avião e nuvens e um sol e 

porque tem aqui uma flor.” 

Criança 6: “ Este, porque eu gostava mais. Porque eu gostava mais das canetas. São giras.” 

Criança 7: “ Gosto mais deste porque é uma prenda e a minha mãe gosta de prendas.”  

Criança 8: “ Este, porque gostei de pôr tudo. Aqui só usei canetas e aqui não. Fiz o cabelo com 

aguarelas e com um lacinho fiz uma menina.”  

Criança 9: “ Gostei mais de fazer este porque tem aqui um porta-chaves, porque eu pude usar 

mais coisas. A parte que eu gostei mais de fazer no meu desenho foi pôr as bonecas e pôr o 

porta-chaves. A mãe tem um porta-chaves e é a chave de casa.”  

Criança 10: “ Gostei mais de fazer este, porque foi giro. Este é feito com desenhos e este com 

pinturas, com letras, mais aquelas coisas de café, papel, lã e rolhas de vinho. Aqui também tem 

coisas de plástico.” 

Pela análise da Grelha 4 (ANEXO L) que se refere aos dados recolhidos através 

das entrevistas realizadas no pós-teste às crianças do Grupo Experimental 2 

(GE2) podemos considerar que neste grupo quase todas as crianças mostraram 

preferência pela realização da actividade de composição livre, à excepção das 

crianças 1 e 6 que gostaram de fazer os dois trabalhos de igual modo. As 

crianças 2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 apresentaram justificações para a sua resposta.  

Criança 2: “Gostei mais de fazer este porque estas tampas estão aqui. Usei tintas mais pinturas.” 

Criança 3: “Gostei mais de fazer esta pintura, porque também usei outras coisas e fiz muitas 

cores. Usei o espaço da folha toda como o José Guimarães e fiz muitas coisas.”   

Crianças 4: “ Gostei mais de fazer este porque tem tintas e eu gosto mais de fazer colagens e 

porque podíamos usar mais materiais. No outro só podíamos usar canetas.” 
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Criança 5: “ Gostei mais de fazer este porque tem estas coisas e podia usar o que houvesse na 

sala.” 

Criança 6: “ Gostei mais de fazer os dois Neste eu pus isto e isto e uma tampinha, e este tem um 

sol e uma relva. Eu gosto de usar tudinho!” 

Criança 7: “ Gostei de fazer este porque tem pinturas e tampas.” 

Criança 8: “ Este, porque nós podíamos usar todos os materiais que nós quiséssemos.”   

Criança 9: “ Gosto deste porque gosto da colagem.” 

Criança 10: “ Gostei mais de fazer este porque é giro. Porque não tem coisas iguais e aqui tem 

coisas de plástico e mais cola e bocadinhos de vidro.” 

Pela análise comparativa dos resultados podemos concluir que a maioria das 

crianças dos dois grupos manifesta preferência pelas actividades de composição 

livre, não tendo sido registadas grandes alterações antes e após da intervenção.  

A maioria das crianças apresenta como justificação para essa preferência (com 

maior incidência no pós-teste) o facto de poderem escolher e decidir como 

querem fazer o seu trabalho e com que material. No pré-teste muitas das crianças 

focaram-se mais na descrição detalhada do trabalho que tinham realizado.  

O que podemos inferir daqui, é que as crianças preferem ser elas a tomar 

decisões em relação aos seus trabalhos. O facto de as crianças terem focado 

este aspecto sobretudo no pós-teste leva-nos a considerar que talvez a 

organização das sessões de intervenção poderá ter provocado alguma 

modificação na tomada de consciência pelas crianças das suas próprias 

preferências e possibilidades, sobretudo no Grupo Experimental 1.  

4. Análise dos dados recolhidos através dos inquéritos por questionário 

feitos às crianças 

Os dados recolhidos através do inquérito por questionário serão apresentados 

estatisticamente, através de valores percentuais.  
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Serão avaliadas as respostas que as crianças forneceram através da observação 

das doze pranchas de imagens tendo em conta três aspectos: a) Referência à 

forma de arte representada; b) referência ao material utilizado; c) referência à 

descrição da imagem.  

a) Referência à forma de arte representada 

Tendo sido previamente definidas as respostas consideradas correctas para a 

leitura destas pranchas, procedeu-se à análise dos dados recolhidos através dos 

inquéritos por questionário feitos às crianças.  

Grupo Experimental 1 (GE1) 

Pela análise do Quadro XI podemos verificar que após o estudo de intervenção 

houve uma subida da percentagem de respostas correctas dadas pelas crianças 

em relação a praticamente todas as pranchas. Apenas em relação à prancha 4 e 

à prancha 8 se regista uma pequena descida dos valores percentuais (10% e 20% 

respectivamente).  

Verificamos que a subida mais elevada se regista na observação da prancha 3, 

com um acréscimo de 50% de respostas correctas.  

Numeração das Pranchas Pré-teste (% de respostas 

correctas) 

Pós-teste (% de respostas 

correctas) 

Prancha 1 50% 60% 

Prancha 2 10% 40% 

Prancha 3 10% 60% 

Prancha 4 40% 30% 

Prancha 5 40% 60% 

Prancha 6 60% 70% 

Prancha 7 60% 80% 

Prancha 8 90% 70% 

Prancha 9 70% 90% 

Prancha 10 60% 80% 

Prancha 11 50% 60% 

Prancha 12 70% 70% 

Quadro XI: Análise comparativa dos resultados obtidos na descriminação da forma de arte (pré e pós-teste) 
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Grupo Experimental 2 

Pela análise do Quadro XII podemos verificar que após o estudo de intervenção 

houve uma subida da percentagem de respostas correctas dadas pelas crianças 

em relação a praticamente todas as pranchas. Apenas em relação à prancha 4 se 

regista uma pequena descida dos valores percentuais (10%).  

Verificamos que a subida mais elevada se regista na observação da prancha 3, 

com 70% de acréscimo de respostas correctas.  

Numeração das Pranchas Pré-teste (% de respostas 

correctas) 

Pós-teste (% de respostas 

correctas) 

Prancha 1 50% 80% 

Prancha 2 10% 70% 

Prancha 3 10% 80% 

Prancha 4 30% 20% 

Prancha 5 20% 80% 

Prancha 6 40% 90% 

Prancha 7 50% 90% 

Prancha 8 70% 70% 

Prancha 9 50% 80% 

Prancha 10 40% 90% 

Prancha 11 50% 50% 

Prancha 12 30% 40% 

QuadroX II: Análise comparativa dos resultados obtidos na descriminação da forma de arte (pré e pós-teste) 

Conclusões:  

Pela análise comparativa dos dois quadros podemos concluir que o Grupo 

Experimental 2 (GE2) manifestou uma subida mais acentuada das percentagens, 

com uma média de 32,5% de aumento de respostas correctas. O Grupo 

Experimental 1 (GE1) apenas registou uma média de 13,3% de subida percentual 

após as sessões de intervenção.  

De qualquer forma, ambos os grupos registaram subidas nos seus valores 

percentuais, o que nos leva a concluir que após as sessões de intervenção as 

crianças obtiveram uma maior número de respostas correctas, ou seja, 

descriminam melhor as diferentes formas de arte que lhes são apresentadas.  
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b)  Referência ao material utilizado 

Grupo Experimental 1 

Pela análise do Quadro XIII podemos verificar que após o estudo de intervenção 

houve uma subida da percentagem de referências aos materiais utilizados nas 

obras representadas nas pranchas 

Verificamos que a subida mais elevada se regista nos resultados obtidos pela 

observação da prancha 9, com um acréscimo de 60% de referências ao material 

utilizado nas obras de arte reproduzidas nas pranchas.  

Numeração das Pranchas Pré-teste (% de crianças que 

mencionam o material) 

Pós-teste (% de crianças que 

mencionam o material) 

Prancha 1 50% 60% 

Prancha 2 70% 100% 

Prancha 3 40% 90% 

Prancha 4 30% 80% 

Prancha 5 50% 80% 

Prancha 6 60% 60% 

Prancha 7 50% 80% 

Prancha 8 30% 70% 

Prancha 9 30% 90% 

Prancha 10 70% 90% 

Prancha 11 40% 60% 

Prancha 12 20% 60% 

QuadroX III: Análise comparativa dos resultados obtidos na descriminação da forma de arte (pré e pós-teste) 

Grupo Experimental 2 

Pela análise do Quadro XIV podemos verificar que após o estudo de intervenção 

houve uma significativa subida da percentagem de referências aos materiais 

utilizados nas obras representadas nas pranchas 

Verificamos que a subida mais elevada se regista nos resultados obtidos pela 

observação das pranchas 7, 8 e 12, com um acréscimo de 50% de referências ao 

material utilizado nas obras de arte reproduzidas nas pranchas.  
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Numeração das Pranchas Pré-teste (% de crianças que 

mencionam o material) 

Pós-teste (% de crianças que 

mencionam o material) 

Prancha 1 30% 60% 

Prancha 2 80% 80% 

Prancha 3 50% 80% 

Prancha 4 60% 90% 

Prancha 5 80% 90% 

Prancha 6 70% 100% 

Prancha 7 30% 80% 

Prancha 8 40% 90% 

Prancha 9 50% 70% 

Prancha 10 70% 100% 

Prancha 11 70% 100% 

Prancha 12 10% 60% 

QuadroX IV: Análise comparativa dos resultados obtidos na descriminação da forma de arte (pré e pós-teste) 

Conclusões:  

Pela análise comparativa dos dois quadros podemos concluir que o Grupo 

Experimental 1 (GE1) manifestou uma subida mais acentuada das percentagens, 

com uma média de 31,6% de aumento de referências ao material. O Grupo 

Experimental 2 (GE2) registou no entanto uma média muito próxima de 30% de 

subida percentual após as sessões de intervenção.  

Ambos os grupos registaram subidas nos seus valores percentuais, o que nos 

leva a concluir que após as sessões de intervenção as crianças passaram a 

incluir no seu discurso mais referências ao tipo de materiais utilizados pelos 

artistas nas suas obras de arte, ou seja, parecem mais interessados em fazê-los 

quando se referem a elas.  

c) Referência à descrição da imagem 

De referir que foram consideradas todas as descrições como válidas, das mais 

simples às mais complexas, uma vez que o interessava era saber se as crianças 

também sentiam interesse em descrever o que observavam para lá da 

descriminação da forma de arte e do material utilizado.  
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Grupo Experimental 1  

Pela análise do Quadro XV podemos verificar que após o estudo de intervenção 

houve uma subida da percentagem das descrições feitas pelas crianças em 

relação às obras de arte representadas nas pranchas.  

Verificamos que a subida mais elevada se regista nos resultados obtidos pela 

observação da prancha 2, com um acréscimo de 70% de referências descritivas 

em relação às obras de arte reproduzidas nas pranchas.  

De referir igualmente os dois resultados obtidos nas pranchas 3 e 10, com uma 

diminuição de 20% de registos.  

Numeração das Pranchas Pré-teste (% de crianças que 

fazem descrições) 

Pós-teste (% de crianças que 

fazem descrições) 

Prancha 1 20% 60% 

Prancha 2 10% 80% 

Prancha 3 80% 60% 

Prancha 4 30% 60% 

Prancha 5 50% 70% 

Prancha 6 20% 40% 

Prancha 7 20% 30% 

Prancha 8 20% 40% 

Prancha 9 30% 40% 

Prancha 10 50% 30% 

Prancha 11 20% 70% 

Prancha 12 30% 40% 

QuadroX V: Análise comparativa dos resultados obtidos na descriminação da forma de arte (pré e pós-teste) 

Grupo Experimental 2 

Pela análise do Quadro XVI podemos verificar que após o estudo de intervenção 

houve uma subida da percentagem das descrições feitas pelas crianças em 

relação às obras de arte representadas nas pranchas.  

Verificamos que a subida mais elevada se regista nos resultados obtidos pela 

observação da prancha 4, com um acréscimo de 40% de referências descritivas 

em relação às obras de arte reproduzidas nas pranchas.  
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De referir igualmente os dois resultados obtidos nas pranchas 3, 6 e 7, com uma 

diminuição de 10% de registos.  

Numeração das Pranchas Pré-teste (% de crianças que 

fazem descrições) 

Pós-teste (% de crianças que 

fazem descrições) 

Prancha 1 30% 50% 

Prancha 2 60% 60% 

Prancha 3 80% 70% 

Prancha 4 40% 80% 

Prancha 5 50% 80% 

Prancha 6 10% 0% 

Prancha 7 40% 30% 

Prancha 8 40% 70% 

Prancha 9 60% 80% 

Prancha 10 60% 70% 

Prancha 11 50% 50% 

Prancha 12 50% 90% 

QuadroXVI: Análise comparativa dos resultados obtidos na descriminação da forma de arte (pré e pós-teste) 

Conclusões:  

Pela análise comparativa dos dois quadros podemos concluir que o Grupo 

Experimental 1 (GE1) manifestou uma subida mais acentuada das percentagens, 

com uma média de 23,3%% de aumento de descrições. O Grupo Experimental 2 

(GE2) registou uma média de 16,6% de subida percentual após as sessões de 

intervenção.  

Ambos os grupos registaram subidas nos seus valores percentuais, o que nos 

leva a concluir que após as sessões de intervenção as crianças passaram a 

incluir no seu discurso mais descrições daquilo que observam na obra de arte. 

Pelas três médias obtidas pelos dois grupos nos três aspectos considerados para 

este questionário, podemos concluir que o Grupo Experimental 1 (26,3%) obteve 

uma média mais elevada em relação ao Grupo Experimental 2 (22,7%), embora 

não nos pareça ser muito significativa.  
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CONCLUSÕES 

 

Seguidamente iremos apresentar as nossas conclusões, partindo das questões 

que foram lançadas no início deste trabalho.  

i) Será que a utilização deste conteúdo programático ajudou as crianças 

a descriminar correctamente as diferentes formas de arte e a estar 

mais atenta à obra de arte? 

Neste estudo verificou-se que houve um aumento significativo de respostas 

correctas em relação à descriminação das diferentes formas de arte após as 

sessões de intervenção. Atribuímos este aumento ao facto do programa incluir 

propostas que permitem que a criança observe diferentes tipos de formas de arte 

realizadas pelo artista escolhido, os aprecie e discuta, simultaneamente ao se 

fazer constante. 

O poder conhecer e apreciar oferece à criança a possibilidade de ampliar os seus 

conhecimentos. Fazer dá-lhe a experiência sensorial de que necessita para 

distinguir aquilo que a rodeia.  

Podemos assim concluir que a utilização deste conteúdo programático na sala de 

Jardim-de-Infância contribui para que a criança seja capaz de distinguir as 

diferentes formas de arte.  

Para além disto, os resultados obtidos através do pós-teste, após as sessões de 

intervenção, revelam que as crianças fazem mais descrições das obras de arte e 

referem mais os materiais que foram utilizados para realizar as obras de arte que 

observam.  

Atribuímos estes resultados, ao facto deste conteúdo programático incluir 

propostas de trabalho que contemplam a apreciação e discussão de obras, quer 

do ponto de vista do que é observado quer do ponto de vista técnico e material.  
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Podemos assim concluir que a utilização deste conteúdo programático dentro da 

sala de Jardim-de-infância contribui para que a criança se torne mais habilitada 

para fazer apreciações das obras de arte, quer do ponto de vista material quer do 

ponto de vista descritivo.  

ii) Será que a utilização deste conteúdo programático ajudou as 

crianças a contemplar novos materiais e experiências na sua 

actividade plástica? 

Pela observação dos resultados obtidos, verificamos que o número de materiais 

mencionados pelas crianças como materiais possíveis de serem utilizados em 

actividades de expressão plástica, aumentou significativamente após as sessões 

de intervenção.  

A referência às experiências plásticas possíveis de serem realizadas pelas 

crianças na área da expressão plástica também manifestou um acréscimo após a 

participação das crianças nas sessões de intervenção.  

Atribuímos estes resultados ao facto deste conteúdo programático contemplar 

várias propostas de trabalho que foram construídas a partir da obra de um artista 

sugerem e proporcionam experiências novas e recurso a materiais normalmente 

não utilizados em contexto de jardim-de-infância.  

Pensa-se ainda, que a própria organização do espaço educativo, com uma 

variedade considerável de material acessível, contribuiu para que as crianças se 

fossem familiarizando com novas possibilidades de trabalho.  

iii) Será que a utilização deste conteúdo programático modifica o 

desempenho e o comportamento das crianças em relação às 

actividades de expressão plástica? 

Através da análise dos dados, verificamos que as crianças envolvidas neste 

estudo revelam algumas alterações no seu comportamento e no seu desempenho 
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em relação às actividades de expressão plástica, embora de forma diferente para 

os dois grupos experimentais.  

No primeiro grupo as crianças passaram de uma utilização arbitrária dos materiais 

para uma utilização mais consciente. No segundo grupo as crianças passaram de 

uma quase não utilização ou combinação de materiais, para uma atitude mais 

aberta e explorativa.  

Atribuímos estes resultados ao facto das crianças pertencerem a diferentes 

turmas, com características diferentes entre si.  

Uma vez que este estudo foi incluiu crianças pertencentes a duas turmas 

diferentes, interessa-nos ainda responder a outra questão:  

Será que o facto de as crianças pertencerem a diferentes turmas 

condicionou os resultados? 

Pela observação dos resultados obtidos, somos levados a concluir que de facto 

houve diferenças entre os resultados dos dois grupos e que isso poderá estar 

directamente relacionado com as diferentes metodologias utilizadas nas salas a 

que as crianças pertencem.  

Partindo das informações recolhidas das entrevistas feitas às educadoras, 

podemos verificar que as crianças do primeiro grupo estão habituadas a uma 

maior variedade de materiais e experiências plásticas. Este facto explica a 

disponibilidade com que as crianças receberam a oportunidade de utilizar novos 

materiais. Explica igualmente o facto de as crianças nomearem muitos materiais e 

técnicas de trabalho, pois são actividades que parecem realizar frequentemente 

na sala.  

O facto de as visitas a museus também fazerem parte das suas rotinas, justifica 

que as crianças tenham partido de uma média superior de respostas correctas em 

relação à descriminação das diferentes obras de arte e referência aos materiais 

utilizados pelos artistas. 
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Este grupo tinha no início um valor percentual inferior ao grupo 2 em relação às 

descrições das obras de arte, embora pós a intervenção tenha manifestado uma 

subida superior, talvez por ainda não terem trabalhado a obra de arte dentro da 

sala, não estando habituados a fazer leitura de obras.  

As crianças do grupo 2 parecem ter mais limitações materiais, tendo este facto 

justificado a atitude das crianças em não misturar diferentes materiais. O facto de 

a educadora ter referido o trabalho sobre os pintores que faz na sala, levar-nos-ia 

a supor que este grupo descriminaria logo no pré-teste, mais formas de arte do 

que o outro grupo, mas tal não aconteceu. De qualquer forma no pós-teste, 

apresentaram a maior subida neste ponto. O mesmo e passou o nível da 

nomeação de materiais e técnicas de trabalho. 

Este grupo também manifestou no pré-teste valores percentuais mais altos em 

relação às descrições e à nomeação dos materiais utilizados pelos artistas, talvez 

por serem crianças que estão habituadas a fazer leituras de obras de arte na sala. 

Todos estes factos nos levam a concluir que os resultados foram condicionados 

pelo tipo de metodologia a que as crianças estão habituadas na sua sala de 

actividades.  

De uma forma geral, o Grupo Experimental 2 foi o grupo que apresentou uma 

evolução mais notória após as sessões de intervenção.  

Das limitações encontradas ao longo deste estudo, a mais evidente prende-se 

com o facto deste estudo se assumir como um estudo de caso, não podendo 

estes resultados ser estendidos a outros contextos educativos.  

Outro factor limitativo foi o pouco tempo de que dispusemos, uma vez que não 

podíamos abandonar as suas responsabilidades profissionais para nos 

dedicarmos por completo à sua realização.  
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A contribuição principal deste trabalho de investigação é a de mostrar que é 

possível fazer uma aproximação à obra de arte na sala de jardim-de-infância, a 

partir da utilização de recursos adequados e que a sua realização promove o 

desenvolvimento de competências fundamentais, como a distinção das diferentes 

formas de arte, a capacidade de apreciação, a aceitação de novas experiências e 

a exploração de novos materiais.  

Pretende-se assim desenvolver na criança uma atitude mais criativa, mais aberta 

e mais livre. Uma atitude consciente e uma capacidade crítica aprimorada, que a 

levem a abraçar a cultura e as artes como algo que inegavelmente faz parte de si.  

E estamos convictos que o presente estudo se constitui como um contributo 

original para a aproximação à obra de arte no jardim-de-infância, e comprova de 

modo inequívoco a importância da educação artística na formação da criança.  
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ANEXO A: 
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Mala Pedagógica 

José de Guimarães 

 

Guia do Educador 
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Guia do Educador 
Caros Educadores de Infância:  

Neste guia, poderá encontrar uma breve biografia de José de Guimarães, bem como 

algumas considerações sobre a sua obra. Para além disso, irá encontrar algumas sugestões 

sobre o trabalho que poderá fazer a partir da obra deste artista, dentro da sua sala de 

Jardim-de-infância. 

Encontrará ainda uma explicação detalhada sobre cada um dos materiais que se encontra 

dentro da mala pedagógica.  

A mala pedagógica José de Guimarães surge como uma necessidade de construir um 

material pedagógico, adequado ao jardim-de-infância, que possa de alguma forma 

contribuir para a aproximação das crianças à obra de arte. 

Os objectivos principais da mala pedagógica José de Guimarães são: 

• Facultar aos educadores uma ferramenta que facilite a aproximação das crianças 

dos 3 aos 5 anos à obra de José de Guimarães, contribuindo assim para alargar seu 

conhecimento sobre a Obra do artista; 

• Fazer uma aproximação lúdica à Obra de Arte, uma vez que as crianças desta faixa 

etária aprendem sobretudo através do jogo; 

• Desenvolver a capacidade criativa das crianças; 

• Despertar e sensibilizar as crianças para as artes plásticas em geral. 
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Vida e Obra de José de Guimarães 

 
José de Guimarães nasceu no dia 25 de Novembro de 1939, em Guimarães, onde residiu 

até 1957. Nessa altura, deslocou-se para Lisboa, a fim de continuar os seus estudos na 

Academia Militar e no Instituto Superior Técnico. No ano seguinte, começa a 

complementar esta formação estudando pintura e desenho, sob a direcção de Teresa de 

Sousa e Gil Teixeira Lopes. Estuda também gravura na Sociedade Cooperativa de 

Gravadores Portugueses.  

Em 1961 visita Paris pela primeira vez, onde contacta com a pintura “fauve”. É nesta sua 

viagem a Paris que resolve adoptar o nome artístico que utiliza até hoje, de José de 

Guimarães. Entre 1962 e 1967 faz outras viagens, nas quais tem a possibilidade de 

contactar com a obra de grandes artistas, nomeadamente com Miguel Ângelo, Klee, 

Kandisnsky, Blaue Reiter, Rubens e Picasso. 
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Já licenciado em Engenharia, em 1967 parte para Angola numa comissão de serviço 

militar. Aqui teve a oportunidade de contactar com uma cultura que iria marcar 

profundamente a sua vida artística. Luanda foi palco de manifestações culturais polémicas, 

nas quais José de Guimarães participou. A Angola interior teve, nesse período, um grande 

impacto como revelação de uma outra forma de expressão plástica em ruptura com os 

padrões dominantes da arte europeia. A época era culturalmente influenciada por aquilo 

que se denominou de “pop-art”. José de Guimarães não era indiferente a esta força e ela 

aparece reflectida nos seus trabalhos pelo recurso a letras, algarismos e frases publicitárias, 

embora desde logo apareça ligada a elementos estranhos e inspirados nas formas da Arte 

Africana.  

Em 1970, uma nova comissão de serviço militar contribui para consolidar esta influência 

fundamental para a sua obra. Nesta altura, fez numerosas viagens pelo interior de Angola, 

durante as quais contactou com as populações locais e teve oportunidade de assistir a festas 

de iniciação e rituais nativos. Contactou igualmente com especialistas de etnografia 

africana, que o levaram à compreensão da simbologia existente em muitas peças de arte 

negra. Foi aqui que se começou a sentir tentado para um projecto apaixonante: o da síntese 

e da osmose entre as culturas africana e europeia no campo das artes plásticas. Um dos 

resultados dessa tentativa foi a criação de um “alfabeto”, que embora dotado de um 

significado autónomo, resultou de uma reflexão e de uma compreensão de formas e 

simbologias africanas. As séries fetiches, tentações e amantes são exemplos desta fase do 

artista.  

Em 1974, o regresso definitivo a Portugal parece ser um bom momento para José de 

Guimarães se afirmar com esta linguagem tão diferenciada daquela que se fazia na altura 

em Portugal. O artista utiliza um papel grosso e feito por si de forma artesanal, o que ainda 

irá acentuar mais esta diferença.  

Em 1977 os seus trabalhos começam a tornar-se conhecidos no panorama internacional, 

nomeadamente na Bélgica, França e Brasil. Pouco depois surgem as esculturas em papel, 

algumas delas incluindo materiais insólitos, como vidro moído e pedaços de espelho, que 
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são utilizados durante um largo período na sua obra. As imagens trabalhadas por José de 

Guimarães nestas esculturas parecem ter ganho vida e saído das suas telas.  

A sua primeira grande exposição em Portugal é em 1984 na Fundação Calouste 

Gulbenkian. No mesmo ano expõe em Bruxelas, com uma exposição antológica. Ao 

mesmo tempo, a sua obra chega a Itália e em 1989, do Japão, chega o convite de construir 

papagaios segundo a tradição Japonesa. O Japão virá, depois disto, a reconhecer por várias 

vezes a sua obra e a sua capacidade de intervenção em espaços públicos, podendo ser 

encontrados vários trabalhos do artista, com essas características, nesse país. 

Actualmente podemos verificar-se que o seu percurso reflecte, cada vez mais, “uma 

vocação de formas e figuras com acentuado pendor cosmopolita”. A sua arte tem colhido 

inspiração na arte tradicional de outras culturas, com destaque para a china e sobretudo 

para o México. 

José de Guimarães foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian nos anos de 1976 e 

1977, expondo regularmente desde 1960.  

Realizou cerca de 50 exposições individuais e participou em mais de 200 exposições 

colectivas, nacionais e internacionais.  
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Linhas de Orientação a partir da obra de 

José de Guimarães 

 

Aqui vai poder encontrar algumas linhas de orientação para a exploração da obra de José 

de Guimarães, com crianças dos 3 aos 5 anos de idade. O seu objectivo é favorecer a 

aproximação dos mais novos à obra do artista assim como desafiar a sua criatividade.  

 

1. Consulta de livros e visitas a obras do artista 

 

2. Folhas de actividades:  

2.1 Imagens incompletas 

2.2 Um bocadinho de José de Guimarães no meu papel 

2.3 Desenho de continuação 

2.4 Descobre a silhueta 

 

3. Sugestão de Actividades:  

3.1 Pintura com impressão (letras e números) 

3.2 Pintura com acrílico 

3.3 A Técnica Mista 

3.4 A Gravura 

3.5 Esculturas em pasta de papel e a esculturas em madeira pintada 

3.6 Desenho à vista 

3.7 Ampliação de uma obra de José de Guimarães 

3.8 Jogos com o código de José de Guimarães 
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1.Consulta de livros e visitas a 

obras do artista 
 

Neste trabalho de contacto com a obra de arte, devemos contemplar a consulta de 

livros publicados que existem nas livrarias ou nas bibliotecas perto da sua área 

escolar. 

 

Será uma forma das crianças contactarem com outras imagens que com certeza não 

foram integradas nesta mala pedagógica. Para além disso, as crianças ficarão com 

uma visão diferente do alcance da obra do artista.  

 

Será igualmente enriquecedor levar as crianças a exposições que tenham acessíveis 

ao público obras de José de Guimarães. Todos nós sabemos que é completamente 

diferente observar fotografias ou observar as obras “in loco”, quer pelas sensações 

transmitidas, quer muitas vezes pela própria dimensão ou pormenores que nas 

reproduções não conseguimos ver.  

 

Algumas das obras de José de Guimarães podem ser encontradas na via pública e 

bastante acessíveis ao público. São obras de grandes dimensões às quais merece a 

pena levar as crianças.  

 

Estes contactos entre as crianças e a obra do artista constituirão sem dúvida uma 

mais-valia para o enriquecimento das crianças.  
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2. Folhas de Actividade 

 
Depois de a criança ter explorado os materiais que compõem a mala pedagógica, 

de ter contactado com imagens da obra de José de Guimarães e de ter descoberto 

um pouco sobre o seu trabalho, poderemos começar a pôr à sua disposição 

algumas folhas de actividade que de alguma forma a desafiem e a ponham a 

“explorar partindo do ponto de vista do artista”.  

 

As folhas de actividade que se seguem, são apenas sugestões de trabalho e não 

invalidam que cada um dos educadores (ou as próprias crianças) escolha como as 

quer utilizar, opte por outras que lhe agradem mais ou que a partir destas imagine 

outras diferentes.  

 

No rodapé de cada folha de actividade, encontrará escrito o que é pretendido com 

cada desafio.  
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2.1 Imagens incompletas 



136 
 

 

 

(Esta imagem está incompleta. Tenta completá-la usando a tua imaginação e pensando naquilo que te faz lembrar.) 
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(Esta imagem está incompleta. Tenta completá-la usando a tua imaginação e pensando naquilo que te faz lembrar.) 
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(Esta imagem está incompleta. Tenta completá-la usando a tua imaginação e pensando naquilo que te faz lembrar.) 
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(Esta imagem está incompleta. Tenta completá-la usando a tua imaginação e pensando naquilo que te faz lembrar.) 
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2.2 Um bocadinho de José 

de Guimarães no meu 

papel 
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(Nesta folha caiu um bocadinho de José de Guimarães. Queres imaginar o resto?) 
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(Nesta folha caiu um bocadinho de José de Guimarães. Queres imaginar o resto?) 



143 
 

2.3 Desenho de continuação 
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(a partir desta linha, retirada de uma obra de José de Guimarães, desenha o que falta) 
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( a partir desta linha, retirada de uma obra de José de Guimarães, desenha o que falta) 
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2.4 Descobre a Sombra 
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(Qual destas sombras pertence a este pormenor de José de Guimarães?) 
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(Qual destas sombras pertence a este pormenor de José de Guimarães?) 
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3. Sugestão de actividades 

Para além das sugestões que já foram feitas, há muitas actividades que poderá propor 

dentro da sua sala de Jardim-de-infância, a partir da exploração da obra de José de 

Guimarães. 

Pretende-se que sejam actividades desafiadoras, motivadoras e despertadoras da 

criatividade infantil. O seu objectivo não passa apenas pela exploração da maneira de fazer 

do artista, mas pretende sobretudo ser ponto de partida para outras linguagens e novas 

descobertas por parte da criança.  
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3.1 Pintura com impressão (letras e 

números) 

 

 

 

Algumas das obras de José de Guimarães incluem letras e números na sua composição. É 

sabido que as crianças que frequentam o Jardim-de-infância sentem uma curiosidade 

natural para a representação do código escrito e numérico e desde cedo  sentem prazer e 

necessidade em incluí-los nas suas representações gráficas.  

Integrado na exploração da obra de José de Guimarães, poderá propor às crianças que 

depois de observarem estas (ou outras) obras, criem a sua própria composição integrando a 

impressão de letras ou de números. Estes poderão ser facultados pelo educador, ou sob a 

forma de carimbos, ou letras e números em cartão que podem ser pintados ou decalcadas, 

ou letras e números retirados de jornais e revistas que depois podem ser colados no 

trabalho, etc.  
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3.2. Pintura com acrílico 

No Jardim-de-infância normalmente recorre-se a têmperas coloridas e ao papel para a 

realização de pinturas. São raras as vezes em que se faculta às crianças outro tipo de 

materiais e de suportes para este tipo de actividades.  

Uma vez que muitas das pinturas de José de Guimarães se caracterizam por serem feitas 

em acrílico sobre tela, esta é uma óptima oportunidade de o experimentar com os seus 

alunos. 

Depois de observarem algumas das obras deste artista, de definirem que materiais foram 

utilizados e de descobrirem como funcionam, proponha às crianças fazerem uma 

composição recorrendo a telas e a tintas acrílicas. Procure experimentá-las primeiro para 

não ter surpresas, trabalhe com poucas crianças de cada vez e tenha em atenção que apesar 

de saírem facilmente das mãos, os acrílicos dificilmente saem da roupa.  

 

(Gioconda Negra, acrílico sobre tela – 1975) 
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3.3 A Técnica Mista 
Na sua obra, José de Guimarães recorre muitas vezes à técnica mista, combinando nos seus 

trabalhos alguns materiais pouco comuns.  

Poderá seleccionar algumas destas obras e mostrá-las às crianças. Elas terão como tarefa 

tentar descobrir que materiais e técnicas foram utilizados e de que forma é que estão 

relacionados entre si. 

Esta observação terá como objectivo levar a criança a concluir que se pode misturar 

diferentes tipos de materiais e técnicas na mesma composição e que eles não são estanques 

entre si.  

Depois disto, seleccione vários materiais (ter na sala um armário com inúmeros materiais 

de desperdício é sempre útil) e convide a criança a criar a sua própria composição com 

recurso à técnica mista. 

 

 

 

Verdes são os sonhos, técnica mista, 1999                                 Heart, técnica mista com luz de néon, 2000 
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3.4 A gravura  

José Guimarães tem muito trabalho em xilogravura, serigrafia, água-forte e litografia. Estes 

são conceitos que poderá pesquisar com as crianças no sentido de aumentar os seus 

conhecimentos e o seu vocabulário.  

Seria complicado experimentar fazer este tipo de trabalho com crianças tão pequenas, mas 

não querendo deixar passar a oportunidade, seria interessante fazer algum tipo de 

experimentação que de alguma forma se assemelhe a estas técnicas. 

Depois de dar a conhecer à criança alguns destes conceitos e de lhe mostrar algumas 

imagens deste tipo de trabalho realizadas por José de Guimarães, experimente trabalhar a 

gravura sobre linóleo. Não é a mesma coisa mas pode funcionar como forma aproximada e 

passível de ser realizada pelas crianças.  

As crianças poderão fazer um desenho sobre o linóleo, que depois poderá ser marcado com 

o auxílio de uma goiva, por parte do adulto. De seguida, com a ajuda de um rolo será 

colocada a tinta sobre o linóleo que tem o desenho marcado. Coloca-se uma folha lisa por 

cima, comprimindo com alguma força e o desenho deverá aparecer impresso. Pode-se 

obter o mesmo desenho vezes sem conta, sem o alterar. 

Pode-se sempre recorrer a formas mais simples de impressão e que estão mais próximas 

das crianças, nomeadamente as digitintas e as monotípias. São ambas realizadas sobre uma 

superfície plana (mesa) na qual se deitam as cores e se trabalha o desenho com os dedos ou 

com as mãos. Aqui, é complicado repetir o mesmo desenho duas vezes seguidas, pois ele 

acaba por desaparecer na impressão.  

    Labirinto, água-forte, 1967 
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3.5 A escultura em pasta de papel, 

pasta de madeira, madeira e cartão 

Muitas das esculturas de José de Guimarães são feitas em papel policromado, madeira ou 

em cartão recortado. Depois de as explorar com as crianças, poder-se-ão fazer algumas 

experiências de construção de esculturas utilizando pasta de papel, pasta de madeira, e 

cartão. A primeira pode ser feita partir de papéis velhos, água e cola, segunda pode ser 

adquirida em lojas da especialidade e a última pode ser feita a partir do aproveitamento de 

pedaços de cartão.  Pode ainda arranjar pedaços de madeira que as crianças poderão pintar.  

As esculturas poderão ser pintadas com têmperas coloridas e expostas, utilizando arame 

grosso como suporte. As crianças poderão optar por fazer uma peça única, ou uma peça 

composta por várias partes que posteriormente podem ser ligadas entre si com arame.  

À semelhança da obra de José de Guimarães, estas esculturas poderão ser bifacetadas.  

 

 

(Fernando Pessoa (frente e verso), escultura sobre cartão recortado, 1985) 
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3.6 Desenho à vista 
Outra das actividades que poderá sugerir às crianças é o desenho à vista de obras de José 

de Guimarães. Esta actividade poderá ser feita a partir da observação de obras “in loco” ou 

a partir de reproduções que o educador leve para dentro da sala de Jardim-de-infância.  

Com este tipo de actividades, estará a estimular a capacidade de observação da criança e a 

contribuir para que ela seja capaz de olhar para os pormenores não apenas para o aspecto 

geral das obras.  

Ao fazer este tipo de trabalho, a criança deve poder utilizar uma superfície plana que 

ofereça alguma estabilidade. Dentro da sala podem ser as mesas, no exterior poderão  

utilizar pranchetas. Estes trabalhos podem ser feitos com lápis ou caneta preta. 

Posteriormente, poderão ser coloridos recorrendo a diferentes materiais: guaches, 

aguarelas, pastéis de óleo, colagem de papéis coloridos, técnica mista, etc.  
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3.7 Ampliação de uma obra de José de 

Guimarães 

De forma a dar destaque ao trabalho que está a ser feito sobre a obra deste artista, ou 

apenas para que as crianças trabalhem a ampliação, poderá escolher uma das obras para 

trabalhar em grandes dimensões.  

Poderá optar pela cópia de uma obra de José de Guimarães para papel de acetato e sua 

ampliação através de um retroprojector. O desenho ampliado poderá ser copiado para uma 

folha de papel de cenário, previamente colocada na parede ou na superfície onde está a ser 

feita a projecção.  

Outra hipótese, esta mais apelativa à criatividade da criança, consiste na utilização do 

mesmo processo, mas partindo de uma recriação de uma das obras de José de Guimarães, 

desenhada na íntegra pelas crianças. 

Depois de ampliada, esta imagem pode ser trabalhada recorrendo a diversas técnicas e 

materiais : pintura, colagem, decalque, impressão, com tintas, papéis, tecidos, etc.  
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3.8 Jogos com o alfabeto de Símbolos de 

José de Guimarães 

 A partir do Alfabeto de Símbolos, criado pelo artista em 1978, poderá propor às crianças 

que atribuam, a seu gosto, uma letra a cada símbolo. Esse código será exposto para que 

toda a turma o possa conhecer.  

A partir daqui as crianças poderão criar palavras, passar palavras que conhecem para este 

código, escrever o seu nome e o dos amigos recorrendo a este alfabeto e se forem mais 

crescidas serão mesmo capazes de compor pequenas frases.  

Para além de ser lúdico, traz algumas vantagens no processo de iniciação à leitura e à 

escrita e também no desenvolvimento das competências lógico-matemáticas. A brincar, as 

crianças vão reconhecendo as letras e estabelecendo relações entre elas.  

 

 

 

 

( Alfabeto dos Símbolos, 1978) 
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Os materiais da mala  

Pedagógica 
Dentro da mala pedagógica vai poder encontrar uma série de materiais pedagógicos, que 

têm como principal objectivo ser facilitadores na relação das crianças com a obra de José 

de Guimarães.  

É sabido que as crianças desta idade aprendem e interiorizam conceitos mais facilmente 

através da actividade lúdica e do jogo. Por essa razão, todos estes materiais foram 

concebidos de forma a oferecer prazer às crianças, ao mesmo tempo que as levam a 

familiarizar-se com o artista, com a sua obra e com as características que o diferenciam de 

outros artistas.  
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História: “ José de Guimarães contado a 

meninos pequenos…” 

Esta história foi criada a partir da biografia do artista. Na sua concepção, houve a 

preocupação de focar os pontos mais importantes do seu percurso, assim como utilizar uma 

linguagem adequada e de fácil compreensão para esta faixa etária.  

Aconselham-se os educadores a iniciarem o trabalho sobre José de Guimarães a partir da 

leitura desta história pois funcionará como ponto de partida para todas as propostas que se 

seguem e a criança ficará mais motivada para descobrir mais coisas.  
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Ficheiro de Imagens (cartonados e em 

CD) 

Este ficheiro é composto por 20 imagens. Estas imagens encontram-se divididas em 4 

categorias: pintura, escultura, arte pública e ilustração. A cada uma delas corresponde uma 

cor, que se encontra no verso de cada cartão que compõe o ficheiro, de forma a facilitar a 

leitura por parte da criança.  

Este ficheiro poderá ser utilizado dentro da sala de aula, de forma autónoma, por parte da 

criança. O que é pretendido é que a criança se familiarize com a obra do artista e que seja 

capaz de distinguir as diferentes formas de expressão.  

O CD contém exactamente as mesma imagens  

o ficheiro cartonado, para que estas possam ser visualizadas e exploradas em grande grupo 

e com outra dimensão.  
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Conjunto de cinco puzzles 

Dentro de um saco de pano encontrará peças de puzzle que compõem cinco puzzles 

diferentes. As imagens desses puzzles foram retiradas de um trabalho de José de 

Guimarães intitulado “ 5 esculturas de viagem, 1992”. 

Estas imagens são bifacetadas, e as crianças poderão optar por fazer a que se encontra a cor 

ou a que está a preto e branco. Dentro do respectivo saco, podem-se encontrar fotografias 

das imagens representadas nos puzzles, de forma a facilitar o trabalho das crianças.  
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Jogo da Memória 
 

Dentro de uma caixa encontrará 16 cartões. Cada um destes cartões tem a imagem de uma 

obra de José de Guimarães. Cada imagem é repetida duas vezes, pelo que podemos 

encontrar 8 imagens diferentes. 

As crianças deverão baralhar os cartões e colocá-los de face voltada para baixo em cima de 

uma superfície plana. À vez, cada criança deverá virar duas cartas. Se encontrar o par, 

guarda-o e torna a jogar. Se lhe saírem duas cartas diferentes, volta a colocar as cartas com 

a face voltada para baixo. Não se devem alterar as posições dos cartões durante o jogo. 

Este jogo destina-se a ser jogado por duas crianças de cada vez e ganha quem conseguir 

encontrar maior número de pares.  

 

 

 



163 
 

Jogo das Esculturas 
Este jogo é composto por 4 imagens que representam 4 esculturas de José de Guimarães e 

de várias peças de cartão que representam todas as partes que compõem cada uma dessas 

esculturas.  

Este jogo oferece duas possibilidades. Na primeira as crianças são convidadas a observar 

cada uma das esculturas e a procurar as partes que as compõem, reproduzindo-as. A outra 

possibilidade consiste em pedir à criança que crie a sua própria escultura a partir das 

diferentes partes que tem à sua disposição. Essas esculturas inventadas pela criança  

poderão depois ser desenhadas à vista ou mesmo construídas em três dimensões com 

diferentes materiais.  
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Jogo do sabichão 
 

Este jogo é constituído por um tabuleiro que representa uma imagem de José de 

Guimarães, por um dado e por três peões (reproduções em miniatura de três trabalhos do 

artista). Em torno da imagem central poder-se-á encontrar um percurso de 60 casas. Neste 

jogo podem jogar até 3 jogadores. Para iniciar o jogo cada criança lança o dado, 

começando a jogar quem obtiver maior número de pintas. Cada criança avança com a sua 

peça pelo tabuleiro, de acordo com o número de pintas que lhe for saindo no dado.  

Ao longo do jogo a criança irá encontrar algumas casas especiais. Ao calhar nessas casas e 

para poder avançar, terá que responder acertadamente às questões que lhe são colocadas e 

que se relacionam com a vida e obra de José de Guimarães (com as quais contactou a partir 

da leitura da história).  

Ganha o jogo quem conseguir chegar primeiro à casa 60. Poderá encontrar as regras do 

jogo de forma mais detalhada no verso do tabuleiro.  
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ANEXO B: 
Carta à Direcção da Instituição 
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Estudo sobre “O lugar da Obra de Arte dentro da sala de Jardim de Infância 
- Proposta e análise de um conteúdo programático” 

 

Assunto: Pedido de Autorização para realização de trabalho de investigação  

Exma. Senhora Directora,  

 

O meu nome é Mary Katherine Martins e Silva e sou educadora de infância nesta 
instituição, desde 1995. Frequento o Mestrado em Educação Artística, ministrado 
pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa. 

Actualmente, e após ter terminado a parte curricular, encontro-me a realizar a 
parte de investigação deste curso, da qual resultará a minha dissertação de 
Mestrado. O estudo que pretendo realizar relaciona-se com a área de 
desenvolvimento das expressões, mais concretamente com a área da expressão 
plástica infantil, na sua relação com a Obra de Arte. Este trabalho está a ser 
orientado pela Prof. Doutora Cristina Azevedo Tavares, da Faculdade de Belas 
Artes de Lisboa.  

No âmbito deste trabalho, serão propostas às crianças algumas tarefas, jogos e 
actividades plásticas. Estas propostas serão organizadas em várias sessões, nas 
quais as crianças participarão em grupo com os colegas de sala. As tarefas a ser 
apresentadas às crianças foram concebidas para serem lúdicas, divertidas e de 
acordo com a sua faixa etária.  

A sua aplicação está prevista para os meses de Abril e Maio de 2010.  

O anonimato das crianças será assegurado, assim como qualquer pormenor da 
sua vida privada.  

Por este motivo, venho por este meio solicitar a V. Exa. a autorização para a 
realização deste estudo na Biblioteca da instituição. 

Agradecendo antecipadamente e com os melhores cumprimentos,  

 

A educadora 

Mary Katherine Martins e Silva 
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ANEXO C: 

Guião da entrevista feito às educadoras 
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Estudo sobre “O lugar da Obra de Arte dentro da sala de Jardim de Infância 
- Proposta e análise de um conteúdo programático” 

Entrevista às educadoras da sala  

1. Teve alguma formação artística na sua formação inicial? Se sim, em que 
consistia? 
 

2. Teve alguma formação artística fora da sua formação inicial? Se sim, em 
que consistia? 
 
 

3. Na sua formação inicial houve alguma cadeira sobre arte infantil, suas 
características e significado?  
 

4. O que entende por educação artística no pré-escolar? 
 
 

5. Que tipo de actividades artísticas propõe aos seus alunos? Que tipo de 
desafios plásticos lança dentro da sala de aula? 
 

6. Como orienta este tipo de actividades? Qual a sua atitude face aos 
trabalhos dos seus alunos?  
 
 

7. Na sua sala há um espaço específico para a realização destas actividades? 
Como está organizado? Que tipo de materiais se encontram nesse 
espaço? Como é gerido? 
 

8. É uma área procurada pelas crianças? Com que frequência? 
 
 

9. Como reagem as crianças aos desafios propostos? Que tipo de 
envolvimento manifestam quando realizam estas actividades? 
 

10. Acha que exploram todas as possibilidades ou que podiam explorar mais? 
Tem algumas preocupações?  
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11. Nesse trabalho, faz algum trabalho a partir de obras de arte? Se sim, como 
o faz e com que propostas?  
 

12. Que artistas escolhe? (como é feita a escolha) – referir-se apenas ao grupo de crianças 

em questão 
 

13. O que pensa que as crianças ganham no contacto com obras de arte? 
Acha que é importante? Porquê? – Que conteúdos podem ser trabalhados 
 
 

14.  Que tipo de terminologia utiliza para se referir a objectos artísticos ou 
mesmo aos trabalhos dos seus alunos? (elementos da obra de arte: linha, forma, cor, 

espaço, volume, textura) 
 

15. Explora estes conceitos com o grupo? Se sim, como o faz? 
 

16. Acha que existem no mercado materiais adequados para trabalhar a obra 
de arte com crianças pequenas?  
 

17. O que sente que faz falta na sua prática?  
 
 

18. Costuma levar os seus alunos a museus onde possam observar obras de 
arte ou participar em oficinas?  
 
 

19. O que costuma fazer a partir dessas visitas? 
 

20. Como reagem as crianças a essas visitas e aos trabalhos que são 
propostos?  
 
 

21. Quer acrescentar alguma coisa a esta entrevista que julgue ser importante 
neste contexto? 

 

 

                                                                      Obrigada pela sua participação. 
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ANEXO D: 
Carta aos pais das crianças 
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Estudo sobre “O lugar da Obra de Arte dentro da sala de Jardim de Infância 
- Proposta e análise de um conteúdo programático 

 

Aos pais da/do___________________________________________________ 

Exmos. Srs.,  

O meu nome é Mary Katherine Martins e Silva e sou Educadora de Infância na 
Obra Social Paulo VI desde 1995. Encontro-me actualmente a frequentar o 
Mestrado em Educação Artística, ministrado pela Faculdade de Belas Artes de 
Lisboa.  

Tendo já completado a parte curricular, encontro-me este ano lectivo a fazer a 
parte de investigação exigida pelo referido curso, da qual resultará a minha 
dissertação de Mestrado. O estudo que pretendo realizar relaciona-se com a área 
de desenvolvimento das expressões, mais concretamente com a área da 
expressão plástica infantil, na sua relação com a Obra de Arte.  

Venho por este meio solicitar a vossa colaboração e pedir-vos autorização para 
que o vosso filho/a possa participar em tarefas relacionadas com o tema acima 
citado, propostas e orientadas por mim.  

As tarefas que serão apresentadas às crianças foram concebidas para serem 
lúdicas, divertidas e de acordo com a sua faixa etária. Estas propostas estão 
organizadas em várias sessões, nas quais as crianças participarão, em grupo 
com os colegas de sala, em jogos e actividades plásticas, das quais resultarão 
alguns produtos que farão parte deste trabalho de investigação.  

O anonimato das crianças será assegurado, assim como qualquer pormenor da 
sua vida pessoal.  

Em qualquer altura, os pais poderão contactar comigo através da educadora da 
sala, ou pessoalmente, uma vez que exerço funções nesta instituição, entre as 9h 
e as 17h, na sala 5.  

Se necessitarem de algum esclarecimento sobre este estudo ou sobre a forma 
como ele está a ser conduzido, não hesitem em procurar-me pois será com todo o 
prazer que vos receberei.  

Penso que através da investigação é possível melhorar a educação de infância no 
nosso país. Para que ela seja possível, não podemos deixar de contar com a 
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generosa colaboração dos educadores, das crianças e dos pais ao longo do 
processo.  

Certa de que poderei contar com a vossa ajuda e importante participação, 
agradeço antecipadamente. 

Com os meus melhores cumprimentos,  

 

A educadora 

 

 

 

Mary Katherine Silva 

 

 

Corte por favor e entregue à educadora do/a seu/sua filho/a 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Declaração 

 

Eu, _____________________________________________________, 
Encarregado de Educação de _______________________________________ 

Declaro que o (a) autorizo a participar nas tarefas/jogos/propostas de trabalho 
relacionados com o trabalho de investigação de Mary Katherine Martins e Silva.  

 

 

Assinatura: ________________________________________Data: _________ 
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ANEXO E: 
Guião das entrevistas feitas às crianças 
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Estudo sobre “O lugar da Obra de Arte dentro da sala de Jardim de Infância 
- Proposta e análise de um conteúdo programático” 

 

Pré-teste: 

a) Trabalho Plástico (em grupo):  
 

1. Pedir às crianças que desenhem a figura humana (pedir para fazer um 
auto-retrato, a mãe, o pai ou um amigo como exemplo) 

2. Pedir às crianças que façam uma composição livre (com utilização de 
material à sua escolha) 
 

b) Entrevista (individual): 
 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica? (ver que terminologia é 

utilizada na sala para nomear esta área e usá-la na entrevista). 
2. Que trabalhos é que se podem fazer? 
3. Que materiais se podem usar em expressão plástica? 
4. Pedir à criança que refira qual o trabalho que gostou mais de realizar. 

(mostrar os trabalhos) 
 

c) Inquérito por questionário (individual): 

Mostrar 12 pranchas com imagens de obras de arte. 

Pedir às crianças que as identifiquem 

a) Forma de arte 

b) Material visível 

c) Descrever o que está representado 

(deixar que a criança o faça espontaneamente) 
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ANEXO F: 
Pranchas de imagens utilizadas nos inquéritos por questionário 
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Prancha 1 

 

 

Prancha 2 

 

 

Prancha 3 

 

 

Prancha 4 

 

 

Prancha 5 

 

 

Prancha 6 
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Prancha 7 

 

 

Prancha 8 

 

 

Prancha 9 

 

 

Prancha 10 

 

 

Prancha 11 

 

 

Prancha 12 
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ANEXO G: 
Lista das respostas correctas (pranchas de imagens) 
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Grelha de respostas positivas para a leitura das pranchas 

 

Pranchas Respostas 

Prancha 1 Pintura 

 

Prancha 2 Escultura 

Estátua 

Prancha 3 Escultura 

Estátua 

Arte Pública 

Prancha 4 Desenho 

 

Prancha 5 Escultura 

Estátua 

Prancha 6 Escultura 

Arte Pública 

Prancha 7 Escultura 

Estátua 

Prancha 8 Pintura 

 

Prancha 9 

(Escultura real) 

Pintura 

Prancha 10 

(quadro real) 

Estátua 

Escultura 

Prancha 11 Pintura 

 

Prancha 12 Desenho 
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ANEXO H: 
Calendarização das sessões de intervenção 
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Calendarização das sessões de intervenção 

Grupo Experimental 1 e Grupo Experimental 2 

( Grupo 1 da parte da manhã e Grupo 2 da parte da tarde) 

 

 

Número da sessão Data prevista 

Sessão 1 31 de Maio 

Sessão 2 2 de Junho 

Sessão 3 7 de Junho 

Sessão 4 8 de Junho 

Sessão 5 14 de Junho 

Sessão 6 15 de Junho 

Sessão 7 17 de Junho 

Sessão 8 18 de Junho 

Sessão 9 21 de Junho 

Sessão 10 22 de Junho 
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ANEXO I: 
  Registo das entrevistas realizadas às educadoras 
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Entrevista à Educadora A1 

 

Na minha formação inicial não, mas tive logo após. Na formação inicial não.  

Sim, tive expressões artísticas integradas na Fundação Calouste Gulbenkian, 
durante dois anos mais ou menos, mas acabei por não concluir porque o senhor 
que dava aquilo exigia que nós visitássemos museus e eu não tinha horário na 
altura.  

E o que é que faziam? 

Fazia-se, tentava-se fazer um projecto em que todas as artes fossem integradas: 
desde a expressão dramática, visual, motora. Relativamente à expressão plástica, 
era mais específico. Eram aulas mesmo com um pintor, fazíamos visitas a 
museus, daí ele depois ter exigido que fossemos estudar obras de arte para 
museus e nós, eu pelo menos, não tinha horário para visitar museus pois 
fechavam extremamente cedo e era incompatível. Em que é que 
consistiu….embora eu não tenha acabado o módulo de expressão plástica, 
acabei o outro. Foi exactamente a montagem de um projecto, que até foi um 
trabalho muito giro, nos jardins da Gulbenkian, em que nós… olha, foi a 
adaptação da história dos três Cosmonautas, foi giríssimo. Depois convidamos 
várias escolas para irem lá. Foi espectacular, espectacular…mas foi mesmo giro. 
Os grupos que foram lá…foi durante uma semana, e aquilo eram pessoas das 
mais diversas áreas de formação, artistas mesmo, pintores, e actores, 
educadores e montamos um espectáculo giríssimo baseado nos três 
cosmonautas, tentando integrar todas as artes. Foi mesmo giro. Claro que a parte 
da expressão plástica também foi usada, na construção dos cenários, na nave 
espacial, coisas mesmo muito giras.  

Ai não. Tinha um professor que não estava nada voltado para a educação de 
infância. O senhor de educação de infância até aos seis anos não percebia muito. 
Era mais goivas e …. Portanto não houve.  

Houve algumas ideias sobre o desenho infantil? Sobre a evolução do desenho 
infantil? 

Eventualmente numa ou noutra cadeira, mas não me lembro.  

Essa é uma pergunta muito difícil. Educação Artística no pré-escolar é tudo o que 
nós fazemos diariamente, porque as áreas de conteúdo contemplam exactamente 
a área das expressões e quando falamos da área das expressões falamos de 
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todas as áreas. Se quisermos ser mais específicos em termos de expressão 
plástica, musical, etc. eu acho que se podem, é um bocado globalizante, porque 
artística não é só plástica, é música, pode ser a expressão dramática, não faz 
muito sentido no jardim de infância separá-las.  

Os desenhos para acabar, o desenho à vista, usamos muito o desenho à vista, 
depende de cada idade, mas apostamos muito no desenho à vista, por exemplo, 
neste momento que eles estão a fazer os cinco anos estamos um bocadinho mais 
exigentes em relação aos desenhos deles, tentamos fazer com que eles 
preencham máximo o espaço da folha, e vão à janela e vejam o que é que há no 
fundo, em vez de entregarem só aqueles desenhos feitos em dois minutos, 
fazemos diversas técnicas de expressão plástica, digitinta, pintura é uma área que 
está sempre aberta na sala. Há jardins-de-infância que a área da pintura é uma 
coisa esporádica, mas na nossa sala não. Está sempre a funcionar a área da 
pintura, temos os materiais de desperdício sempre ao dispor deles, fazemos 
esculturas, fazemos barro, fazemos colagens, recortes, trabalhamos com pasta 
de papel…tudo o que é tridimensional é importante também nesta idade.  

Normalmente tento não elogiar só por elogiar, tento levá-los mais longe nas 
experiências que eles vão fazendo. Se calhar às vezes não com muito jeito, mas 
olha é o que se pode fazer. Às vezes uma pessoa pensa “Oh, coitadinho, estou a 
chateá-lo”, mas também se não exigirmos um bocadinho eles acabam por fazer 
tudo muito à pressa. Portanto estamos ali como apoio, vamos dando ideias, mas 
tem que se estar muito por trás, especialmente porque às vezes há materiais que 
não são muito fáceis. Mas gosto que eles explorem primeiro os materiais. Por 
exemplo, quando fizemos a pasta de papel para a prenda da mãe eles adoraram. 
Andaram a amassar aquilo. Acho que é importante eles passarem pelo processo 
de exploração do material. Os pastéis são uma grande porcaria, mas pronto, faz 
um efeito giro. Eles sujam-se todos, mas é uma coisa diferente para eles também. 
E depois podemos sempre dar como exemplos, quando queremos que eles vão 
mais longe num desenho…quando eles dizem “ai eu não sei fazer” , tentar que 
eles percebam que realmente o desenho deles também é importante, cada 
pessoa faz como faz, sei lá, dar como exemplo alguns livros, ir buscar  imagens. 
Por exemplo, ainda agora fui a uma exposição do Miró e disse a eles…eu levei 
um jogo para a sala e disse “ Este senhor até faz uns desenhos parecidos com os 
vossos e vocês são perfeitamente capazes de fazer isto e até muito mais”. E 
mostrar ilustrações de livros…exemplos de outras coisas. Por exemplo, quando 
vamos no corredor com eles, tenho tendência para chamar a atenção para os 
desenhos das outras salas, valorizar aquilo que eles fazem, mas também chamar 
a atenção para meninos que fazem com cuidado e que se empenham.  
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Nós temos a nossa área da expressão plástica, junto ao lavatório, porque quando 
organizamos o espaço tentamos, é mais fácil ter as tintas ali perto do lavatório. 
Temos ali, não como gostaríamos, não temos prateleiras nem nada disso, temos 
um bocado ao monto, mas temos diversos materiais: tampas, caricas, sementes, 
temos uma panóplia…agora temos montes de penas, temos imensos materiais de 
desperdício, caixotinhos, restinhos de papel… não estão se calhar devidamente 
organizados como poderiam estar, mas é por uma questão espacial. Depois 
quando eles vão lá buscar, podem usar em qualquer sitio da sala. Não temos a 
mesa da expressão plástica, é onde der mais jeito. Se está a funcionar uma e a 
outra está disponível, é aquela que é usada e eles têm liberdade para ir lá buscar.  

É assim…Em termos de construções tridimensionais, colagens, tesouras nem por 
isso, mas quando lembramos que é giro fazer aí todos querem fazer. Desenho 
sim, é muito procurado. Com que frequência? Diariamente e todos gostam. Mais 
as meninas e há uns artistas lá do sexo masculino, que fazem coisas 
espectaculares. É importante o facto de nós podermos dar uma ajudinha, porque 
muitas vezes eles até gostam de fazer, só que não se lembram, não tomam a 
iniciativa de ir lá buscar os materiais para enriquecer os trabalhos, por exemplo, 
quando estão a fazer grandes construções em termos de projecto, eles adoram 
andar a colar aquelas coisas todas e ir buscar outra, mais em trabalhos de grupo 
do que em trabalhos individuais.  

São muito abertos a tudo o que é desafios. Querem todos participar, só que 
depois quando estão lá alguns acabam por ser os despachados, mas de uma 
maneira geral querem colaborar e envolvem-se e … 

Se calhar podiam explorar mais, mas dentro do possível, dentro da rotina que 
temos, é aquilo que se consegue fazer. Mas se calhar eu também poderia ir mais 
além. 

Sim, por acaso este ano ainda não fiz. Este ano ainda não peguei em nenhum 
artista, mas normalmente comparamos desenhos, vemos quadros, eu faço 
perguntas sobre os quadros dos artistas, conto a vida dos artistas….estamos a 
falar de expressão plástica, mas mesmo de música, quando alguém traz uma 
música de Bach, falamos de aspectos importantes da vida do compositor, coisas 
que interessam, coisas imediatas do dia-a-dia, que lhes interessam. Se o artista 
tinha um cão que tinha três patas é isso que lhes vai interessar, não é que ele 
compunha não sei quantas serenatas. Pronto, aspectos corriqueiros do dia-a-dia. 
Portanto, contamos a vida dos artistas, fazemos reproduções dos quadros deles, 
que acaba por ser se calhar um bocado limitado, falamos se calhar das técnicas, 
por exemplo do Van Gogh, das pinceladas, mostramos essas obras que eles 
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faziam. Por exemplo, as esculturas ou as pinturas, que há artistas que fazem as 
duas….Com este grupo ainda não fiz, porque eu normalmente faço só quando 
eles têm cinco anos… 

É o meu critério. É os que eu gosto. Normalmente, Miró eu acho que é um artista 
fácil para eles perceberem, o Picasso também porque se podem usar formas 
geométricas… José de Guimarães porque tem a vertente das esculturas e a 
vertente das pinturas e tem muita cor. Escolher aqueles que se calhar são mais 
próximos das crianças.  

Claro que é importante. Uma pergunta difícil. Claro que é importante, porque eles 
ficam desde pequeninos sensibilizados para aquilo que eles eventualmente 
possam vir a fazer. Para competências que eles possam ter e se calhar não as 
consideram tão bem, se calhar devíamos apostar mais na ida a museus, a 
exposições e acho que se faz pouco aqui nesta escola. A prova mais provada é 
que temos aqui um museu Bordalo Pinheiro, o museu da cidade, temos 
exposições grátis no CCB e nunca vamos a nada deste tipo de coisas. Se calhar 
se me derem a optar, eu opto por ir a um teatro, porque é uma coisa mais fácil se 
calhar, do que propriamente um quadro, mas todas as visitas que temos feito, se 
calhar à Culturgest, acho sempre muito importante e muito rico para eles. A 
exploração que se faz das pinturas e das obras de arte, principalmente na 
Culturgest. Já não vou à Gulbenkian há uns dois anos, com este grupo nunca fui, 
mas na Culturgest, todas as visitas que são orientadas, em termos de exploração 
de quadros são muito giras. Podiam ser mais desenvolvidas depois cá, acaba por 
não… 

Se calhar não. A linha sim, mas não mão. Espaço, cor, fundo sim….textura não 
falo muito, se calhar. Espaço, aposto muito no espaço e volume, no volume não 
sei se utilizo a palavra volume, mas não sei que palavra uso quando eles estão a 
fazer esculturas. Exploro estes conceitos com eles dentro do possível. Quando 
estamos a fazer a avaliação de um trabalho, estamos a falar exactamente desses 
conceitos: “estão a ver como ele usou” , por exemplo, uso muito o termo moldura, 
enriquecer o trabalho dos amigos, até que muitos fazem o desenho e põe já 
moldura porque acham que é uma coisa importante, até porque eu lhes explico: 
“estão a ver que eu nunca ponho desenhos vossos cá fora sem por uma moldura, 
fica mais bonito, sobressai mais o desenho”. Isto eu falo e acho que eles acabam 
por interiorizar a importância do preenchimento do espaço, da utilização de 
diversos materiais.  

Tenho conhecimento de muito poucos. Devia haver mais, se calhar.  
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Se calhar de mais ideias. Exactamente esses conceitos.  

Sim, quando me deixam. Já fui três vezes à Culturgest este ano. Dentro do rol de 
visitas acho que não é mau. Gostava de ir mais gostava. Acho que vou apostar 
mais nisso para o ano. Ir a pé a estes museus à volta, apostar nos nossos 
jardins… ainda à bocado eu estava a dizer a eles. Eles fizeram uma árvore dos 
índios, um pauzinho assim…por amor de Deus, vocês estão a precisar de ir para 
o jardim, sentarem-se, olhar para as árvores, verem a natureza, vocês sabem 
fazer melhor do que isso. Pronto, e se calhar, por exemplo, podíamos apostar 
muito mais em expor para a comunidade, irmos ali ao metro e termos lá um 
espaço. É pena, acho que não investimos muito.    

Pois aí, eu peco. Acho que acabamos por não fazer muito porque a rotina é 
sempre horrível, e acabamos, as coisas acabam por passar, explorarás uma ou 
outra coisa que vais ver, mas não… 

Eles normalmente adoram as visitas, mas os trabalhos propostos ficam por águas 
de bacalhau. Se calhar devia ser mais aproveitado, realmente devia, mas… 

Eu acho, é uma pena, nós um dia nesta escola, tivemos uma Atelierista, que foi 
muito importante. Na forma como esta escola se dedicava à arte, como é que 
desenvolvia trabalhos em todos os campos, e havia uma pessoa que estava mais 
disponível para este tipo de coisas. Se calhar tinha mais experiencia do que nós, 
tinha outra disponibilidade, podia-nos ajudar a explorar as coisas de forma 
diferente. Em virtude das rotinas que nós temos aqui, ás vezes torna-se 
complicado. É trabalhos para todas as áreas e para todos os conteúdos e acaba 
por se negligenciar uma série de coisas que podiam ser mais aproveitadas.  
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Entrevista à Educadora A2:  

Olha, só tive expressão plástica na ESE e o que nós fazíamos era explorar 
diferentes técnicas de expressão plástica para depois aplicar com as crianças nos 
trabalhos e nos projectos que íamos fazendo. E foi só isso. Ah! E eu andei em 
artes.  

Andei em artes, no Secundário. Fazia, si lá….trabalhava com diferentes materiais. 
Trabalhei com gesso, pasta de papel, todo o tipo de papéis, crepe, 
seda…fazíamos muitas coisas. Fazíamos esculturas, fazíamos maquetas, 
fazíamos muitas coisas. Na faculdade, numa visita que nós fizemos a um Museu, 
escolhíamos uma obra de arte que estava lá e a partir disso fazíamos um 
projecto. Eu escolhi um que era só paralelepípedos e a partir daí trabalhava a 
matemática. Foi a única coisa que eu trabalhei relacionado com a obra de arte, 
mas isso já foi na faculdade. Foi com a Prof. De Expressão Plástica. Era como 
trabalhar um projecto. Fazíamos uma chuva de ideias e a partir daí trabalhava a 
obra de arte.  

Não. A única coisa que eu tive e não me recordo muito bem na faculdade foi um 
trabalho que nós fizemos sobre o desenho infantil. Sobre porque é que há 
crianças que desenham muito a preto, o significado de fazer riscos, portanto, 
aprender mais ou menos a ler os desenhos. Sinceramente, acho que não se 
aplica.  

 

Não aprendeste as fases do desenho infantil nem o que é suposto fazer em cada 
idade? 

Não, não aprendi nada disso.  

 

Ah, essa é muito difícil. Mas entendo que, na minha maneira de ver e é o que eu 
estou a trabalhar com eles, todos os meses trabalhamos um pintor diferente. 
Falamos das características do pintor…é muito difícil para eles, trabalhamos de 
uma maneira muito básica. A partir daí eles fazem uma chuva de ideias para cada 
um. Um dia falamos do país, pintam sempre um quadro do pintor, depois falamos 
um bocadinho de como é que ele trabalhava, como é que era no tempo dele, 
trabalhamos o pintor. O que eu também faço é explorar várias técnicas. Eu não 
sou nenhuma artista, mas trabalhamos barro, eu gosto de trabalhar o que é 
palpável. Coisas que eles possam manusear e possam mexer, modelarem. O ano 
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passado, com a outra educadora, eles não fizeram nenhum trabalho a esse nível 
e acho que eles estão ainda muito na exploração dos novos materiais de 
expressão plástica e nós temos explorado muito isso. Explorar os diferentes 
materiais, ver as potencialidades 

Sei lá. Tanta coisa. Expressão plástica é a área preferida deles. Tento sempre 
fazer técnicas diferentes, mesmo através do trabalho dos pintores, eu tento 
encontrar pintores que têm técnicas diferentes. O Van Gogh que pinta às 
pinceladas, o Pollock que é aquele de abanar a caixa, para eles verem que 
pintura pode não ser só uma coisa concreta, porque para eles pintura é fazer um 
sol. Porque às vezes há pinturas que nós não entendemos o que é que lá está e é 
considerado arte. Pronto. Eu gosto muito de fazer coisas com pasta de papel, de 
fazer coisas…. Agora nós estamos a fazer os planetas com um balão e a revestir, 
fazemos muita pintura, muito desenho de observação, à vista. Ainda não fiz, mas 
queria fazer, ir para o jardim e desenhar à vista, porque eu já tenho muitas 
crianças que fazem perspectivas. Muitas. Por exemplo, a cama vista de cima e o 
armário visto de frente, coisas assim e eu exploro um bocadinho isso.  

Olha, eu já acho que eles são muito autónomos, sinceramente, eu estou ali, lanço 
a actividade, explico… é assim, há actividades que eu primeiro faço um 
bocadinho. Or exemplo, essa do balão, eles nunca tinham feito e eu exemplifiquei. 
De resto só estive ali a dar apoio. Deixo-os explorar, dou indicações como é que 
eles podem fazer e como é que não podem, e acho que eu agora dou-lhes a total 
liberdade, porque eu acho que eles já estão tão autónomos que já não precisam 
de “faz assim…” ou “observa assim…” Quando às vezes é desenho à vista sim. O 
que eu às vezes acho que faço um bocadinho é cartões, fichas de imagens, e dou 
para eles verem e desenharem, mas dou total liberdade. No início da actividade 
eu acho que a minha atitude é um bocadinho directiva pois estou a explicar a 
actividade, façam assim, vamos fazer assim, o que é que vocês acham. Depois às 
vezes encaminhamos, mas às vezes acontece a meio da actividade eles estarem 
a fazer uma coisa completamente oposta e nós damos a volta à situação. 
Portanto, primeiro é directivo mas depois se eles quiserem fazer outra coisa têm 
liberdade. Às vezes zango-me um bocadinho, tenho de dizer, mas pronto.  

Não.  

Quando eu lanço uma actividade de expressão plástica eu ponho os materiais em 
cima da mesa ou eles dizem antes que materiais vamos utilizar e eu aceito, desde 
que haja na sala. Mas existe um área onde eles têm os lápis, as canetas, os tipos 
de papel, mas nem todos, porque apesar de eles já terem quatro anos eles à 
vezes rasgam …. Têm revistas, têm jornais,  cola, tesouras, têm tudo à mão. E às 
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vezes o que acaba por acontecer, quando eu os distribuo para as áreas, por 
exemplo, as aguarelas eu não faço sempre, porque é impossível, porque às vezes 
estou eu e ela e não dá. Às vezes eles vêm pedir aguarelas e sei que eles pedem, 
tem que estar uma pessoa com eles a fazer aguarelas.  

É uma área muito procurada. Eu faço muitas actividades de expressão plástica. 
Eu sei que podia ser uma pessoa mais criativa, mas não sei. Eles procuram 
muito. Desenho livre que se pudessem faziam o dia todo. Fazem muita pintura, 
fazem muito. Aguarelas adoram.  

Sim. Especialmente com algumas crianças. Às vezes o que acontece é que 
quando eles são um bocadinho contrariados. Eu tenho 8 e tenho 80. A maior 
parte das crianças gosta de fazer expressão plástica, mas tenho três ou quatro 
que aquilo não gostam. E quando eu os sento eles fazem aquilo só por ser um 
frete. Eles fazem e já está. E para eles qualquer coisa serve. Eu acho que nessas 
crianças eles podiam explorar muito mais. Sinto que quando é uma actividade por 
mim dirigida ou pela minha auxiliar eles exploram até ao máximo e são eles 
próprios que querem. Temos que ser nós a puxar porque achamos que é 
importante. Mas expressão plástica é uma actividade que eles quase todos 
querem fazer. Por isso, eu às vezes passo um dia inteiro a fazer a mesma 
actividade, porque todos querem fazer. Portanto, exploram bem, mas depende 
das crianças.  

Faço aquele do artista por mês. Falamos de quadro. Eles próprios começaram a 
trazer pesquisa de casa que fazem com os pais, houve uma criança que me 
trouxe um livro, que fala dos vários pintores e de explorar as várias técnicas, 
falamos um bocadinho das características do pintor, eles observam nos quadro o 
que é que há igual, por exemplo, nos quadros do Miró ele faz aquelas estrelinhas, 
falamos um bocadinho das características do pintor, país, eles reproduzem 
sempre um quando que foi o quadro que eles quiseram. Eu trago vários quadros 
eles escolhem e eu trago vários pintores e eles escolhem qual o artista que 
querem trabalhar esse mês. Fazemos uma votação e eles escolhem. É sempre 
um quadro e é sempre o mesmo. Há crianças que pedem para fazer muitas vezes 
o mesmo quadro. Principalmente este último do Miró, não tem nome, não 
encontrei, já tive crianças que me fizeram três e quatro vezes aquele quadro. 
Gostam, querem fazer, pronto. Falamos do país, falamos da bandeira, desenham 
o país à vista como sabem, falamos das características que há no país, e de resto 
é só.  

A escolha do artista fui eu que fiz. Pronto, isso é dirigido. Fui eu que escolhi isto 
no início. Começou em Janeiro. Por acaso até foram os pais de um menino que 



192 
 

vieram cá e lançaram o Leonardo Da Vinci. Eu tinha seis pintores escolhidos, 
porque eu tinha falado dos pintores todos quando andava em artes, estudei isso 
tudo, e depois porque eu também achei que eram todos diferentes entre eles. Há 
sempre semelhanças, mas podíamos explorar as várias técnicas. Nós por 
exemplo na faculdade fizemos isso. O que eu quero essencialmente trabalhar 
com eles…eu via muita dificuldade no desenho deles. Era pés a sair da cabeça, 
era tudo. Era treinar essencialmente a observação, porque eu acho que através 
da observação eles desenvolvem muita coisa. Eu noto muito, desde que eles 
estão a fazer desenho de observação, não só dos pintores, noto-os mais 
desenvolvidos no desenho livre. Então nas flores. No início flores, céus, sol, nada. 
E agora noto que eles observam muito e chegam à sala e reproduzem o que 
viram no jardim.  

Acho que sim, é importante. Ganham sentido crítico. Primeiro porque eu acho que 
arte é tudo o que nós vemos. É assim, eu sempre tive esta ideia, nós formamos 
pequenos artistas, nas diferentes vertentes, se calhar eu formo mais para as 
letras, tu é a arte. Eu acho que devemos trabalhar de tudo um pouco e acho que 
às vezes falta-lhes muitas bases artísticas. Não vão a museus, nada e acho que 
às vezes saem daqui sem saber o que é uma obra de arte e chegam ao primeiro 
ciclo e falam às vezes de pintores. A mim aconteceu-me. Acho que é importante 
nós darmos bases diferentes, como quando por exemplo nós falamos dos 
bombeiros, dos polícias, acho que a pintura também é uma profissão que às 
vezes eles não têm ideia. Para ganharem sentido crítico, para saberem observar. 

O que eu faço primeiro é eles lerem a imagem. Eles vêem o quadro e eu 
pergunto-lhes sempre “o que é que vocês acham que está aqui desenhado?” 
Mesmo quando é abstracto eles vêem sempre coisas. Pronto. Depois dessa 
leitura o que eu às vezes faço… textura não, porque aquilo são folhas, falo às 
vezes, por ex quando nós trabalhamos o Leonardo Da Vinci vimos que aquilo era 
mesmo figura normal, é mesmo reprodução realista e eles diziam que aquilo 
parecia que estava a sair do quadro. Eu não falei em volume, mas eles próprios 
falam. Eu não falo directamente nesses conceitos, mas eles próprios sabem o que 
significam. Das cores falamos sempre, até porque eu tenho crianças que ainda 
fazem alguma confusão. Nos quadros fazemos sempre a leitura das cores e eles 
fazem a leitura bem, mas é uma coisa que eu não percebo, quando reproduzem 
trocam as cores todas. Por exemplo, quando está amarelo põem roxo. Não sei se 
estão distraídos… Assim muito específico o vocabulário, não.  

Mas falamos na linha e na forma. Ainda por cima nós temos lido muito as formas 
dos quadros, porque nós estivemos a fazer um projecto sobre as formas 
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geométricas. Então para eles tudo agora é formas nos quadro. A do Miró tinha um 
circulo e foi uma festa. Faço esta exploração em grupo. 

Eu sinceramente comecei agora a trabalhar e ainda não explorei muito isso. Mas 
uma coisa que eu gostava de trabalhar era pastel de óleo. Eu fiz isso no 
secundário e há muitos pintores que utilizam essa técnica. Só que é assim, Eu 
estar a pô-los a fazer pastel de óleo, aquilo é muito caro. Eu acho, que a meu 
entender, há muitas coisas disponíveis mas às vezes é muito difícil trabalhamos 
alguns materiais com eles.  

Eu às vezes sinto-me um bocado desamparada. Eu acho que sim, que devíamos 
ter materiais. Nós temos as orientações curriculares mas as orientações 
curriculares são muito vagas 

 E eu acho que quando uma pessoa quer realmente trabalhar a obra de arte, eu 
fiz este ano isso, porque acho que era uma coisa importante, mas acho que não 
só em expressão plástica mas em todas as áreas devia haver um guia. Isso do 
desenho eu sinto. Eu sinto muita dificuldade, mesmo na leitura do desenho, 
crianças que eu vejo que estão muito atrasadas, mas às vezes não sei como 
chegar a elas. Eu ainda tenho crianças que me fazem as pernas a sair da cabeça 
e por muito que eu lhes diga ”vê lá se ele tem as pernas a sair da cabeça”… acho 
que às vezes podia haver um guia…há de ciências … acho que há pouco sobre 
arte 

Não. Ainda não levei. Mas se levasse acho que faria aquilo que fiz na faculdade, 
porque acho que é muito giro. Nós observarmos e vermos que eles gostaram 
daquela obra de arte, podemos a partir daí fazer …acho que é uma coisa muito 
gira que eu nunca experimentei, mas que deve resultar muito bem.  

Não sei, mas eu acho, que a arte é uma coisa muito importante, acho que às 
vezes não é só trabalhar os pintores, mas a arte em geral. Porque tudo é uma 
arte, não é? E eu às vezes sinto que nós educadores temos muitas poucas bases 
para determinadas áreas e acho é uma das áreas que está em falta. Porque é 
uma das áreas pelo menos o meu grupo tem mais interesse e às vezes eu não sei 
como chegar até eles. Eu muitas vezes quero fazer coisas diferentes e faltam-me 
bases para fazer coisas diferentes. O que eu faço muitas vezes é desenho à vista 
ou desenho de continuação, mas às vezes há tantas coisas que eu penso que 
nós podemos fazer com eles. Falta, sei lá, acho que deviam fazer uma lista de 
material possível para trabalhar com crianças : pasta de papel, pasta disto, pasta 
daquilo porque é tão importante trabalharmos várias coisas. Porque eles saem 
daqui e acabou. Se eles não exploram aqui o que têm para explorar, eles … 
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quando eu cheguei ao secundário senti que na minha infância não tinha 
trabalhado com metade daquilo que podia ter trabalhado. Falta-nos um bocadinho 
um guia para nos orientar e tantos materiais que há como é que os podemos 
explorar. A minha criatividade não chega…o que eu faço muitas vezes é aquilo 
que aprendemos na faculdade, às vezes posso ver em livros, mas acho que é 
preciso um guia. DE materiais, de como os podemos explorar, qual a melhor 
maneira.  
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ANEXO J: 
Registo das entrevistas, inquéritos e trabalhos realizados pelas crianças 
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Pré-teste 

Criança 1 

25/05/2010 – Pré-teste 

ENTREVISTA:  

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto.  

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Modelagem, aguarelas, pinturas…não me lembro de mais nenhum. 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Papel, desenhos, papéis coloridos, tampas… 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei de fazer mais o desenho.  

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO: 

Observação de Pranchas com imagens:  
1. (Pintura de Miró) – Não sei. Foi feito com pinturas. 
2. (Escultura da cabeça azul) – É com caixas e tem pinturas. 
3. (Joana Vasconcelos) – É uma árvore 
4. (Desenho de cerejas) – É uma fotografia. 
5. (Escultura madeira) – É um senhor. 
6. (Escultura de Miró) – É plasticina. São plasticinas grandes. 
7. (Miguel Ângelo) – É feito de vidro.  
8. (Matisse) – Com tintas. É uma pintura.  
9. (Quadro real) – É uma casa. É feito com pinturas.  
10. (Estátua real) – É um menino a ver um livro. É feito de vidro. É uma pintura. 
11. (Van Gogh) – É uma fotografia. 
12. (Desenho barbudo) – É uma fotografia 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 

Pós-teste 

Criança 1 

07/07/2010  

ENTREVISTA:  

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Pinturas, desenhos, esculturas, esculturas de papel, colar papéis… 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
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Caixas, bolas, taças, canetas, vidro, colar plástico, tampas, garrafas, tintas, quadrados, 
rectângulos…formas! 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
O de colagem, porque fazer colagens é giro.  

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO:  

 
Observação de Pranchas com imagens:  
1. (Pintura de Miró) – É feito com pinturas e com pintinhas. Não me lembro como se 

chamam as pintinhas.  
2. (Escultura da cabeça azul) – É um robot. É feito com caixas e depois pinturas. É uma 

pintura.  
3. (Joana Vasconcelos) – É uma árvore de Natal. É feito com garrafas. É uma 

escultura.   
4. (Desenho de cerejas) – É uma árvore com frutas. É feita no computador. É um 

desenho de computador.  
5. (Escultura madeira) –É um senhor só com a cara. É feito com… tem copos. É uma 

escultura.  
6. (Escultura de Miró) – É uma escultura feita de plasticina.  
7. (Miguel Ângelo) – É uma escultura de vidro como aquela (aponta para menino).  
8. (Matisse) – É uma casa com uma senhora e um senhor. É feito com pintura.  
9. (Quadro real) – É um mundo dentro de uma casa. É uma pintura. 
10. (Estátua real) – É uma escultura. É feita de vidro ou plástico.   
11. (Van Gogh) – É uma casa. É uma fotografia.  
12. (Desenho barbudo) – É um senhor. É um desenho.  

 

 
 
Pré-teste (desenho) 

 

 
Pré-teste (composição livre) 



198 
 

 
Um bocadinho de José de Guimarães na 
minha folha  

Trabalho a partir de uma linha de José de 
Guimarães 

 
Escultura com pasta de papel 

 
Monotipia (gravura)  

 
Pintura com acrílico 

 
Técnica Mista 

 
Recriação de uma obra de José de 
Guimarães 

Criança 1 
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Pós-teste (desenho)  

Pós-teste (composição livre) 
 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 

Criança 2 

Pré-teste: 20/05/2010 

ENTREVISTA: 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Desenhos, pinturas, podemos desenhar com lápis de cera, podemos desenhar com 
canetas, desenhar com carimbos letras, podemos fazer colagens com formas, podemos 
fazer casas… podemos fazer “exposições”.  

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Tecido, bocadinhos de pinturas, cola para colar os papéis, tintas. 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Eu gostei mais de fazer este (composição livre), porque gostei de fazer esta moldura. 
Gostei de fazer a minha bata. Eu fiz eu a beber café e um rolo cheio e letras, porque eu 
estava a ler e comecei a beber café.  

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO: 

 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) – É uma pintura.  
2. (Escultura da cabeça azul) – são caixas com pinturas. 
3. (Joana Vasconcelos) – Isto é do CCB. É uma árvore de Natal. Feita de garrafas de vinho. 
4. (Desenho de cerejas) – É um desenho (por analogia com o seu próprio desenho). 
5. (Escultura madeira) – É uma cabeça de madeira. 
6. (Escultura de Miró) – É uma “exposição” feita de plasticina. 
7. (Miguel Ângelo) – É uma “exposição” feita de pedra. 
8. (Matisse) – É uma senhora sentada e o pai a perguntar alguma coisa. Estão à janela. É 

uma pintura. Se calhar pintaram muito.  
9. (Quadro real) – É uma pintura.  
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10. (Estátua real) – É uma “exposição” feita de pedra.  
11. (Van Gogh) – É uma pintura. 
12. (Desenho barbudo) – É um senhor. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 

Pós-teste: 12/07/2010 

Criança 2 

ENTREVISTA:  

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto, porque gosto. Também faço em minha casa. Porque faço coisas giras, faço 
experiências, faço esculturas.   

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Esculturas, podemos fazer corações de papel, pinturas, podemos fazer desenhos, 
podemos fazer esculturas de madeira… 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Podemos usar caixinhas pequeninas, brilhantes, canetas que não pintam, tampinhas, 
tampinhas de café, podemos usar pasta de papel como nós fizemos e não tenho mais 
coisas para dizer. Tintas! 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer este (composição livre) porque eu gostei, porque tinha pintura e eu 
podia fazer o que quisesse e usar os materiais que quisesse. 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO:  

 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) – É uma pintura.  

2. (Escultura da cabeça azul) – É uma caixa pintada. É um senhor. Não sei.  
3. (Joana Vasconcelos) – É uma escultura feita de garrafas de vidro. Está na rua.  
4. (Desenho de cerejas) – Parece carvão. É uma árvore de maçãs venenosas. 
5. (Escultura madeira) – Esse? É um senhor feito de madeira, parece uma chaminé. É uma 

escultura, isso.  
6. (Escultura de Miró) – É uma escultura que está na rua. É do José de Guimarães.  
7. (Miguel Ângelo) – Isto é uma escultura feita de madeira.  
8. (Matisse) – É um pai e uma senhora. Foi feita com tintas. É uma pintura.  
9. (Quadro real) – É um quadro com uma casa. Usaram tintas e um quadro sem nada e 

pintaram. É uma pintura.  
10. (Estátua real) – É um menino de madeira a ler um livro. É uma escultura.   
11. (Van Gogh) – É uma casa com uma cama, uma cadeira e uma janela. Não sei. É uma 

pintura.  
12. (Desenho barbudo) – É um senhor pintado com lápis. É um trabalho muito importante.  
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Pré-teste (desenho) 

 
Pós-teste (composição Livre) 

 
Um bocadinho de José de Guimarães na 
minha folha 

 
Trabalho a partir de uma linha de José de 
Guimarães 

 
Escultura de pasta de papel 

 
Técnica Mista 

 
Pintura com acrílicos 

 
Monotipia (gravura) 
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Criança 2 

 
Recriação de uma obra de José de 
Guimarães 

 
Pós-teste (desenho) 

 
Pós-teste (composição livre) 

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 

Criança 3 

Pré-teste: 21/05/2010 

ENTREVISTA: 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Podem-se fazer desenhos, pinturas, desenhos no caderno, desenhos nos quadros, 
colagens… 

3. Que materiais gostas mais de utilizar nos teus trabalhos de expressão plástica?  
Gosto de usar letras de computador.  

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer este (composição livre), porque eu gostei mais de fazer.  
 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO: 

 
Observação de Pranchas com imagens:  

1 (Pintura de Miró) – É um quadro feito com madeira e também pintaram.  
2. (Escultura da cabeça azul) – É com caixas e pinturas. 
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3. (Joana Vasconcelos) – É uma árvore.  
4. (Desenho de cerejas) – Outro quadro feito com madeira. É um desenho.  
5. (Escultura madeira) – É uma cabeça de um senhor. É uma estátua.  
6. (Escultura de Miró) – São estátuas feitas com madeira.  
7. (Miguel Ângelo) – É uma estátua feita de madeira.  
8. (Matisse) – É uma pintura.   
9. (Quadro real) – É um quadro. Pintaram os pintores.  
10. (Estátua real) – É um rapaz. É feito de madeira. É uma estátua.  
11. (Van Gogh) – É feita de madeira.  
12. (Desenho barbudo) – É um desenho.   

 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 

Criança 3 

Pós-teste: 12/07/2010 

ENTREVISTA: 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Sim, porque é giro.   

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Pinturas, ilustrações, desenhar, obras de arte, esculturas, colagens, deixa-me pensar… 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Tesouras, rolos de papel, caricas, canetas, caixas de plástico, tampas, tintas, canetas, 
azulejos, aguarelas, pedrinhas, madeiras plásticas, cápsulas de café, peças de dominó, 
tijolos, lápis, cartão. 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer este (composição livre). 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO: 

Observação de Pranchas com imagens:  
1. (Pintura de Miró) – São pontos. Vamos por aqui (vai desenhando percursos com o dedo). 

Foi feito com pontos e pinturas. É uma pintura.   
2. (Escultura da cabeça azul) – São pinturas e garrafas e um bico e uma caixa e uma 

vassoura.  
3. (Joana Vasconcelos) – É uma árvore. Ei! Eu já vi isto quando fomos a um sítio. Foi a 

Joana Vasconcelos que fez. É feito com garrafas de vidro e à volta é metal. É uma arte 
pública.  

4. (Desenho de cerejas) – São cerejas. Parece que foram feitas com caneta. É um desenho.  
5. (Escultura madeira) – É de madeira. É uma cabeça de barro. É um senhor. É escultura. 
6. (Escultura de Miró) – É feito de barro. O sol bate no barro e o barro fica forte e depois 

não cai. É arte escultura.  
7. (Miguel Ângelo) – É o Jesus e um menino. É uma escultura. É feita de barro. As 

esculturas podem ser feitas com barro que é o mais importante e madeira e tampas e 
tijolos. Também podem ser feitas com pasta de papel.  
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8. (Matisse) – É uma pintura.   
9. (Quadro real) – É um quadro que se pendura. Eu também tenho um em casa. É feito só 

com pinturas e cartão. É uma pintura.  
10. (Estátua real) – É uma estátua que é como as esculturas. É feita de barro. Uma escultura 

é quando se está na rua e nas salas e vê-se. Quando as esculturas estão na rua chamam-
se obras de arte pública.   

11. (Van Gogh) – É uma cama feita de madeira, mas parece um bocadinho de plástico. O 
chão parece muito duro. É feito com canetas diferentes. É um desenho.  

12. (Desenho barbudo) – É um quadro de quadradinhos. Estava sem nada e fizeram com 
uma caneta. É um desenho.  

 
Pré-teste (desenho) 
 

 
Pós-teste (composição livre) 

 
Uma bocadinho de José de Guimarães na 
minha folha 

 
Um linha de José de Guimarães na minha 
folha 

 

Criança 3 

 
Escultura com pasta de papel 
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Técnica Mista 

 
Monotipia (Gravura) 

 
Pintura com acrílico 

 
Recriação de uma obra de José de 
Guimarães 

 

 
Pós-teste (desenho) 

 
Pós-teste (composição livre) 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 

Pré-teste: 21-05-2010 

Criança 4 

ENTREVISTA: 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto.  



206 
 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Posso fazer pinturas, também desenhar, corte e colagem… 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Rolhas, pratos de brincar, tesouras, também se pode usar papel, copos e também cartão 
de papel higiénico. 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais deste (composição livre) porque gostei de pôr as peças do computador e pôr 
as letras e fazer pintura e o cartão do papel higiénico. Aquele é uma viola e uma mão.  

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO: 

 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) –  É uma pintura. 
2. (Escultura da cabeça azul) – caixas e pinturas 
3. (Joana Vasconcelos) – É uma fotografia. É uma árvore.  
4. (Desenho de cerejas) – É uma pintura que não está acabada.  
5. (Escultura madeira) – É uma estátua feita de massa pegajosa e pintaram.  
6. (Escultura de Miró) – É um robot. 
7. (Miguel Ângelo) – É uma estátua.  
8. (Matisse) – É uma pintura.  
9. (Quadro real) – É uma pintura.  
10. (Estátua real) – É uma estátua.   
11. (Van Gogh) – É um quadro feito com pinturas.  
12. (Desenho barbudo) – É um desenho.    

 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 

Pós-teste: 13/07/2010 

Criança 4 

ENTREVISTA: 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto.  

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Desenhos, pintura, fazer caixas com colagens (referindo-se à técnica mista), colar cosas, 
barro, fazer trabalhos com aquelas tintas que não saem da roupa (referindo-se aos 
acrílicos).  

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Canetas, lápis, papel, caixas, peças velhas, tintas, mais parede de casa (referindo-se aos 
azulejos), papel azul, castanho e verde, também garrafas, tampam e também aquelas 
coisas que são rolhas e também aquelas que se põem no papel, rolos de papel. 

 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
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Gostei mais de fazer este (apontando para a composição livre). Eu gosto de poder usar 
tudo o que eu quero.  

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO: 

 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) –  É uma pintura 
2. (Escultura da cabeça azul) – É uma obra-prima. Foi feito com caixas e com uma língua 

de fora e com pintura e uma tampa de garrafa. 
3. (Joana Vasconcelos) – É uma árvore de garrafas. Nós já fomos aqui. É uma obra prima.   
4. (Desenho de cerejas) – Foi um senhor que pintou isto de branco. É uma pintura.  
5. (Escultura madeira) – É um robot feito de tijolos.  
6. (Escultura de Miró) – Olha, uma vez eu sonhei com isto. Foi um senhor que fez uma 

coisa com lama.  
7. (Miguel Ângelo) – Também é uma coisa feita de barro.  
8. (Matisse) –  É uma pintura de uma mãe e um pai a falarem.  
9. (Quadro real) – É uma casa que tem lá um mundo. Foi feito com pinturas. É uma pintura.  
10. (Estátua real) – É um bebé de barro e pintaram de branco.  
11. (Van Gogh) – Foi um senhor que pintou com as canetas. É uma pintura.  
12. (Desenho barbudo) – É um teste, quer dizer, é um desenho.    

 

 
Pré-teste (desenho) 

 
Pré-teste (composição livre) 

 
Um bocadinho de José de Guimarães na 
minha folha 

 
Uma linha de José de Guimarães na minha 
folha 
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Pintura com acrílico 

 
Monotipia (gravura) 

 

 
Escultura com pasta de papel 

 
Técnica mista 

 
Recriação a partir de uma obra de José de 
Guimarães 

Criança 4 

 
Pós-teste (desenho)  

Pós-teste (composição livre) 
 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 

Criança 5 

Pré-teste: 21/05/2010 

ENTREVISTA 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
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Gosto.  
2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  

Desenhos, pinturas, projectos, estrelas, modelagem com massa… 
3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  

Pintura, barro, rolos, revistas… penas, desenhos. 
4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  

Gostei mais de fazer este, porque eu gosto de fazer isto com letras, com pintura e 
autocolantes.  
  

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO:  

Observação de Pranchas com imagens:  
1. (Pintura de Miró) – Foi feito com pinturas.  
2. (Escultura da cabeça azul) – Tem pinturas. Tem uma tampa. É uma estátua.  
3. (Joana Vasconcelos) – É feito com garrafas. 
4. (Desenho de cerejas) – É feito com preto e branco.  
5. (Escultura madeira) – É uma estátua.  
6. (Escultura de Miró) – É uma estatua.  
7. (Miguel Ângelo) – É uma estátua.  
8. (Matisse) – É uma pintura.  
9. (Quadro real) – É feito com brilhantes e pintura.  
10. (Estátua real) – É um bebé. É duro. Tem mãos pequeninas. É uma estátua.  
11. (Van Gogh) – É uma pintura.  
12. (Desenho barbudo) – Com uma caneta preta. É um desenho.   

 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 

Criança 5 

Pós-teste: 15/07/2010 

ENTREVISTA: 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto.  

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Pintura, desenho, corte e colagem, trabalhos com penas, pode-se fazer trabalhos com 
barro, pintar barro. 

3. Que trabalhos gostas mais de fazer nesta área?  
Todos os trabalhos! 

4. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Penas, barro, tintas, caixas, plástico, madeira, vidro, panelas velhas, cápsulas de café, 
caixas de cola, azulejos.  

5. Que materiais gostas mais de utilizar nos teus trabalhos de expressão plástica?  
Cápsulas de café e coisas para colar.  

6. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
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Gostei mais de fazer este (aponta para a composição livre), porque gosto de fazer mais 
pinturas e colagens. Mas eu também gosto de fazer desenhos.  

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO: 

 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) – De tinta. É uma pintura.  
2. (Escultura da cabeça azul) – É um elefante. É feito com tintas e isto é uma tampa e 

caixas. Tem uma língua. É pintura.  
3. (Joana Vasconcelos) – É feito de garrafas. É uma torre, só que é feito de garrafas e não 

é uma pintura. 
4. (Desenho de cerejas) – É feito com tinta branca.  
5. (Escultura madeira) – É uma máquina. um quadro. Não sei.  
6. (Escultura de Miró) – São esculturas na rua.  
7. (Miguel Ângelo) – Isto é uma escultura.  
8. (Matisse) –  É uma pintura com tintas especiais.  
9. (Quadro real) – Foi feito de pintura. É uma pintura.  
10. (Estátua real) – É uma escultura. É feita de madeira. Há madeira branca.  
11. (Van Gogh) – É uma cama, um quarto. É uma pintura.  
12. (Desenho barbudo) – É feito com lápis de carvão. É um trabalho. É um desenho.    

 

 

 
Pré-teste (desenho) 

 

 
Pré-teste (composição livre) 

Um bocadinho de José de Guimarães na 
minha folha 

 

 
 
Trabalho a partir de uma linha de José de 
guimarães 
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Escultura com pasta de papel 

 
 
Monotipia (gravura) 

 

 
Pintura com acrílico 

 
Criança 5 
 

 
Técnica Mista 
 

 

 
Recriação a partir de uma obra de José de 
Guimarães 

 

  
Pós-teste (desenho) 
 
 

 

 
 

Pós-teste (combinação Livre) 
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GRUPO EXPERIMENTAL 1 

Pré-teste: 25/05/2010 

Criança 6 

ENTREVISTA: 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Goto. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Pinturas, aguarelas, colagens, barro, não sei. 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Pincéis, coisas, rolhas, tampas, fitas, papéis vermelhos, não me lembro.  

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer o de colagem, porque este é mais giro. Gostei de fazer colagem. 
Nunca tinha colado estas coisas.  
 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO: 

 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) – É um labirinto feito com pincel. É uma pintura.  
2. (Escultura da cabeça azul) – Não sei. É pintura.  
3. (Joana Vasconcelos) – É uma árvore  
4. (Desenho de cerejas) – É uma árvore 
5. (Escultura madeira) – É madeira. É outra estátua.  
6. (Escultura de Miró) – É barro de outra cor. Plasticina. É como o bebé. É uma estátua.  
7. (Miguel Ângelo) – Este é uma estátua.  
8. (Matisse) – Tem preto, com pincel. É uma pintura.  
9. (Quadro real) – É uma pintura.  
10. (Estátua real) – É uma estátua. É feita de cimento. Eu sei tudo. A minha mãe diz que eu 

sou esperta e forte.  
11. (Van Gogh) – É um quarto. Também é uma pintura.  
12. (Desenho barbudo) – É um desenho.   

 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 

Criança 6 

Pós-teste: 13/07/2010 

ENTREVISTA: 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
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Gosto.  
2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  

Pinturas, desenhos, colagens, pasta de papel e fazer esculturas. 
3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  

Caricas, tintas, canetas, tampas, letras, números, cola, pasta de papel, azulejos! 
Espelhos, brilhantes, pedras às cores…  

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer este, porque tem caricas. Neste só podia usar canetas. Aqui podia 
usar tudo, mas no outro não. Eram só desenhos. Fui a que trabalhei mais. Eu gostei de 
poder usar mais materiais, porque podem-se fazer labirintos.  
 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) – É um jogo. É um desenho com jogos. São bolinhas de vidro. Foi feito 
com pinturas e com desenhos.   

2. (Escultura da cabeça azul) – É feito com tintas e com papel e com tijolos. Tem um bico. 
Acho que é um passarinho. É uma escultura.  

3. (Joana de Vasconcelos)– É uma árvore. É uma fotografia.  
4. (Desenho de cerejas) – É uma estátua com garrafas. Estátua e escultura é a mesma 

coisa.  
5. (Escultura madeira) – É uma escultura de madeira.  
6. (Escultura de Miró) – Este foi com barro. É um menino sem braços. Ainda não fizeram. E 

um monstro. É uma escultura.  
7. (Miguel Ângelo) – É outra estátua.  
8. (Matisse) – É uma pintura. Foi feita com tintas.  
9. (Quadro real) – É uma pintura. Foi feita com tintas.  
10. (Estátua real) – É uma estátua. É dura.  
11. (Van Gogh) – Foi feito com pinturas. Também é uma pintura. 
12. (Desenho barbudo) – É um desenho.    

 

 

 

 
Pré-teste (desenho) 

 
Pós-teste (composição livre) 
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Um bocadinho de José de Guimarães na 
minha folha 

 
Trabalho a partir de uma linha de José de 
Guimarães 

 
Escultura de pasta de papel 

 
Monotipia 

 
Técnica Mista 

 
Recriação a partir de uma obra de José de 
guimarães 

  
 

 
Pós-teste (desenho) 

 

 
Pós-teste (composição livre) 

 

 

 



215 
 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 

Criança 7 

Pré-teste: 25/05/10 

ENTREVISTA: 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto muito.  

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Pinturas, massa…mais nada. 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Podemos usar elásticos, mais letras de computador, mais aguarelas e mais nada.   

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer esse (o que corto) porque este está a entrar numa casa e este não. 
Usei desenhos, papéis e pinturas.  

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) – Não sei.   
2. (Escultura da cabeça azul) – É uma fotografia. Também pode ser foto. Foto é de 

fotografia.  
3. (Joana Vasconcelos) – Não sei o que é.  
4. (Desenho de cerejas) – Não sei.  
5. (Escultura madeira) – Foi feito com…é uma cabeça de um polícia. Não sei como foi feito.  
6. (Escultura de Miró) – Estas pessoas são pequeninas. É feito com vidro. Esta parte está 

quase a cair.  
7. (Miguel Ângelo) – É o Jesus. É de vidro também.  
8. (Matisse) – Tem pessoas. Este é o homem e esta é a mulher. Este é o pai e esta é a mãe 

a ver à janela. Estão a conversar. Não sei o que é.  
9. (Quadro real) – É o planeta terra. É o nosso planeta. É feito com…eu não sei como foi 

feito. É com pinturas. É uma pintura  
10. (Estátua real) – É um menino que está a ver histórias e não tinha cuecas. É feito de vidro, 

porque se largarmos parte. O meu copo também é de vidro. E eu largar parte-se. Mas o 
meu é frio e este é quentinho. Não sei como se chama.  

11. (Van Gogh) – É o quarto. Ninguém está á a dormir. É feito de desenhos e de pintura.  
12. (Desenho barbudo) – É um senhor. É feito com desenho.   

 

GRUPO EXPERIMENTAL 1:  

Criança 7 

Pós-teste: 12/07/2010 

ENTREVISTA: 
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1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Desenhos, pinturas, papéis e usar cola, colagens, caixas (referindo-se à técnica mista).  

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Papéis, cola, brilhantes, caixas, colares, tintas, tampas…estou a pensar…cola, pincéis 
para as colas e para as pinturas, e aguarelas, e rolos, e também vidro, também papéis. 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gosto dos dois porque são os dois bonitos. Porque têm sóis e têm umas coisas giras. 
Gosto de usar o que eu quero.  
 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO: 

 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) – É um desenho do José “Magalhães”. É feito com pinturas e com 
papéis.  

2. (Escultura da cabeça azul) – É feito com umas caixas. É um boneco com um nariz 
amarelo (ri-se). Tem pintura.  

3. (Joana Vasconcelos) – É uma árvore de Natal feita com garrafas. É uma coisa por dentro 
verde. Não é uma pintura. São muitas garrafas.  

4. (Desenho de cerejas) – São “cervejas”. São feitas com caneta preta.  
5. (Escultura madeira) – É um senhor com muitas coisas que precisa e tem muitas coisas 

em pé. Não é uma pintura.  
6. (Escultura de Miró) – São desenhos com pinturas. As mães e os pais estão a ver. Estava 

quase a chover porque as nuvens estão castanhas e cinzenta. Não, não são desenhos. 
São como as barrigas (querendo referir o volume). Quando as mãos têm os bebés, as 
barrigas também são gordas.  

7. (Miguel Ângelo) – É o Jesus com o bebé dele crescido e já morreu. É feito com vidro.  
8. (Matisse) – Foi feito com desenho.  
9. (Quadro real) – É uma coisa onde nós estamos, o planeta terra. É feito pelo José de 

Guimarães, de pintura. É uma pintura.  
10. (Estátua real) – É um menino que não tinha nenhuma coisa, mas queria ver livros. É mal-

educado porque não tem roupa. Nós vemos o rabo dele e isso não se faz. Tem que tomar 
banho quando a mãe diz. É feito de vidro. Não me lembro do nome.  

11. (Van Gogh) – É uma cama com um quarto. Ali é a porta da rua e ali é a porta da cozinha. 
Foi feito com pinturas e com canetas. É uma pintura.  

12. (Desenho barbudo) – É um senhor escrito. Alguém escreveu. Foi feito com caneta.    
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Pré-teste (desenho) 
 

 

 
Pré-teste (composição livre) 

 
Um bocadinho de José de Guimarães na 
minha folha 

 
Trabalho a partir de uma linha de José de 
Guimarães 

 
Escultura em pasta de papel 

 
Monotipia 

 
Pintura com acrílico 

 
Técnica mista 
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Recriação de uma obra de José de 
Guimarães 
 

Criança 7 

 
Pós-teste (desenho) 

 
Pós-teste (composição livre) 

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 

Criança 8 

Pré-teste: 20/05/2010 

ENTREVISTA 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto.  

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Construções com muitas coisas, colagens, pintura… 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Tintas, letras, canetas, tesouras, lápis, revistas, cola… 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gosto mais de usar isto tudo que está aqui. Gosto de ter muitas coisas para usar. Este 
são pessoas a andar de skate, este é outra coisa. Eu gosto de poder usar canetas e 
muitos materiais.  
 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO: 

Observação de Pranchas com imagens:  
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1. (Pintura de Miró) – É uma joaninha. Foi feito com pinturas, mas não é uma pintura.  
2. (Escultura da cabeça azul) – É feito com pinturas 
3. (Joana Vasconcelos) – É uma árvore 
4. (Desenho de cerejas) – É um desenho.  
5. (Escultura madeira) – É feita com madeira 
6. (Escultura de Miró) – É uma pintura.  
7. (Miguel Ângelo) – É um desenho.  
8. (Matisse) – É uma pintura.   
9. (Quadro real) – É um quadro. É uma pintura.  
10. (Estátua real) – É de madeira 
11. (Van Gogh) – É um quarto. É um desenho.  
12. (Desenho barbudo) – É um desenho   

 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 

Criança 8 

Pós-teste: 17/07/2010 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto, porque podemos fazer colagens, pintar, desenhar, colar tampas… 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Colar canetas, colar desenhos… 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Tampas, canetas, tintas, também rolos de papel, chaves, paredes (azulejos), vidro… 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer este (composição livre) porque podia usar mais coisas.  
 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO: 

 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) – É um boneco e aqui uma rocha e depois está aqui um machado com 
dois olhos. É uma obra de arte.   

2. (Escultura da cabeça azul) – É uma pessoa a deitar a língua de fora. É feita com tintas e 
de metal. Não sei como se chama…é uma escultura.  

3. (Joana Vasconcelos) – É uma obra de arte. É feita com vidro e com metal  
4. (Desenho de cerejas) – São uvas feitas de tinta.  
5. (Escultura madeira) – É uma obra de arte, com madeira. É uma escultura.  
6. (Escultura de Miró) – É um pintainho que está a espreitar e está aqui um galo. Foi feito 

com tintas. É uma obra de arte. 
7. (Miguel Ângelo) – É uma estátua. É feita de metal.  
8. (Matisse) –  É uma obra de arte feita com tintas. É uma escultura? É um desenho.  
9. (Quadro real) – É feito de tintas. São desenhos.  
10. (Estátua real) – É uma estátua. É feita de madeira. 
11. (Van Gogh) – É uma casa. É feita com desenhos. É um desenho.  
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12. (Desenho barbudo) –  É uma escultura. Foi feito com um desenho. É um desenho 

 

 
 
Pré-teste (desenho) 

 
Pré-teste (composição Livre) 

 
Um bocadinho de José de Guimarães na 
minha folha 

 
Trabalho a partir de uma linha de José de 
Guimarães 

 
Escultura de pasta de papel 

 
Monotipia 

 
Técnica Mista 

 
Pintura com acrílico 
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Criança 8 

 
Recriação de uma obra de José de 
Guimarães 

 
Pós-teste (desenho) 

 
Pós-teste: (composição livre) 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 

Criança 9 

Pré-teste: 18/05/2010 

ENTREVISTA: 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Aguarelas, desenhos, pinturas, modelagem com massa… 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Tampas de canetas, canetas, tampas de café, tintas, lápis de cera… 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
É um índio. Eu gostei mais de fazer este porque este tem esta coisa (apontando para um 
dos objectos colados).  
 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO: 

 
Observação de Pranchas com imagens:  
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1. (Pintura de Miró) – Pintura. 
2. (Escultura da cabeça azul) – Pintura. 
3. (Joana Vasconcelos) – É uma árvore feita com fios e luzes. 
4. (Desenho de cerejas) – É um desenho.  
5. (Escultura madeira) – Isto é uma estátua só que é de madeira.  
6. (Escultura de Miró) – Também são estátuas, porque estou a ver a não mexerem.  
7. (Miguel Ângelo) – É o José. É feito de vidro. É uma família. É uma estátua.  
8. (Matisse) – Pintura. 
9. (Quadro real) – É um quadro.  
10. (Estátua real) – É uma estátua de madeira.  
11. (Van Gogh) – Pintura. 
12. (Desenho barbudo) – Desenho.   

 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 

Criança 9 

Pós-teste:13/07/2010  

ENTREVISTA: 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto, porque é muito giro. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Esculturas, pinturas e colagens. Desenhos. Não me lembro de mais.  

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Brilhantes, azulejos, vidro, brilhantes de cores, tintas, papéis, tampas de caneta, cola, 
tampas de garrafa, canetas, tintas, colagens. 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Isto são as coisas que têm de cortar a perna dele e ir para o hospital. Eu gostei mais de 
fazer este, porque podíamos usar aguarelas, tampas e tudo.  

INQUÉRITOS POR QUESTIONÁRIO:  

 

Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) – É um desenho. É um animal.   
2. (Escultura da cabeça azul) – É um monstro feito com caixas. É uma escultura.   
3. (Joana Vasconcelos) – É feito com garrafas. É uma árvore. É uma escultura.  
4. (Desenho de cerejas) – É uma escultura? É uma árvore com cerejas. É feita de vidro.  
5. (Escultura madeira) – É uma escultura de madeira.   
6. (Escultura de Miró) – É uma escultura e está ali um senhor.  
7. (Miguel Ângelo) – É uma escultura de madeira.  
8. (Matisse) – É um desenho.   
9. (Quadro real) – É de plástico. Com tintas. É uma “pintagem”.  
10. (Estátua real) – E uma escultura. É feita de madeira.  
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11. (Van Gogh) – É um desenho.  
12. (Desenho barbudo) – É um desenho.    

 

 
Pré-teste (desenho) 

 
Pós-teste (composição livre) 

 
Um bocadinho de José de Guimarães na 
minha folha 

 
Trabalho a partir de uma linha de José de 
Guimarães 

 
Escultura de pasta de papel 

 
Monotipia 

 
Pintura com acrílico 

 
Técnica Mista 
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Recriação de uma obra de José de guimarães

Criança 9 

 
 
Pós-teste (desenho) 

 

 
Pós-teste (composição livre) 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 

Criança 10 

Pré-teste: 21/05/10 

ENTREVISTA 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Pode-se fazer modelagem, mais desenhar, pode-se fazer pinturas, pode-se fazer quadros, 
pode-se fazer coisas com plástico… 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Pratos de plástico, pode-se usar tintas, pode-se usar desenhos, canetas, lápis de cores, 
pode-se usar um capacete ou lenços velhinhos para fazer o que eu quiser, um fantasma 
ou robot.  

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Este (composição livre) porque é uma máquina do esgoto, que leva as cartas para o 
esgoto.  
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INQUÉRITO POR QUESTIONÀRIO: 

 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) – É uma pintura.  
2. (Escultura da cabeça azul) – É um robot com caixas 
3. (Joana Vasconcelos) – É uma árvore feita com garrafas. É uma coisa que não é uma 

pintura, que não é para brincar. É uma estátua 
4. (Desenho de cerejas) – É uma árvore que dá ameixas. É uma pintura de há muitos anos 

porque é toda branca.  
5. (Escultura madeira) – É uma máquina. É uma cara de máquina. É feita com madeira, 

porque é castanho. É uma máquina de fazer brinquedos. É uma máquina e não é uma 
estátua. Os pequenos não podem mexer.  

6. (Escultura de Miró) – É uma estátua 
7. (Miguel Ângelo) – É uma estátua.  
8. (Matisse) – Com tintas. É uma pintura.  
9. (Quadro real) – E uma casa que tem um globo. Foi feita com pintura.  
10. (Estátua real) – É um anjo. É uma coisa que existia quando Jesus nasceu. É uma estátua.  
11. (Van Gogh) – Fez com tintas. É uma pintura.  
12. (Desenho barbudo) –É um senhor 

 

GRUPO EXPERIMENTAL : 

Criança 10 

Pós-teste: 13/07/2010 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Sim, porque dos trabalhos de expressão plástica eu gosto, porque eu gosto de colar 
coisas, eu posso cortar e eu posso colar. Eu posso colar canetas e posso pintar e 
escrever com canetas. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Pode-se fazer corte e colagem, pintar, trabalhar, podemos transformar caixas em outras 
coisas. Chama-se expressão plástica (referindo-se à técnica mista). Pode-se pintar com 
canetas e marcadores pretos, pode-se colar teclas de computador, podemos fazer 
esculturas com pasta de papel…também se pode colar brilhantes. Podemos ver 
esculturas e fazer igual com marcador preto. 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Brilhantes, teclas de computador, pode-se usar caixas, barro, acrílicos, tampas, canetas, 
tintas, também se pode usar azulejos, pode-se usar esferovite…não me lembro de mais 
nada.  

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer este (composição livre), porque tem um avião e tem tampinhas. E 
tem um risquinho preto e uma tinta azul. O outro foi feito só com canetas e este tem mais 
materiais e fica mais bonito. 
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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO: 

 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) – São umas tartarugas e foi feito com pinturas. Tem uma porta e uma 
bola e pintinhas e coisinhas pretas. Foi todo feito com pinturas. É uma pintura.   

2. (Escultura da cabeça azul) – É um robot. É feito com um copo e feito de caixas. É uma 
escultura.  

3. (Joana Vasconcelos) – É uma escultura da Joana Vasconcelos. Está na rua.  
4. (Desenho de cerejas) – Eu acho que foi feito com lápis de carvão. É um desenho. 
5. (Escultura madeira) – É uma máquina. foi feita com madeira.  
6. (Escultura de Miró) – São umas estátuas. Estão na rua. São de barro. Não me lembro 

como se chamam os trabalhos que estão na rua.   
7. (Miguel Ângelo) – É uma menina que é estátua. É feita de barro e está sentada.  
8. (Matisse) – São uns senhores a ver a janela e um senhor tem um pijama. É feito com lápis 

de carvão e tinta. É uma pintura.  
9. (Quadro real) – É um quadro. É feito com tintas. É uma pintura.  
10. (Estátua real) – Um anjo. É feito com azulejo. É uma estátua ou uma escultura.  
11. (Van Gogh) – É um quarto desarrumado. Foi feito de pintura. É uma pintura. Os 

risquinhos das cadeiras foram feitos com lápis de carvão.  
12. (Desenho barbudo) – É um senhor. Foi feito com pintura. É uma pintura. Fizeram pelos 

risquinhos.  

 

 
Pré-teste (desenho) 

 
Pós-teste (composição livre) 
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Trabalho a partir de uma linha de José de 
Guimarães 

 
Um bocadinho de José de Guimarães na 
minha folha 

 
Recriação a partir de um trabalho de José de 
guimarães 

Criança 10 

 
Técnica Mista 

 

 
Pintura com acrílico 

 
Escultura com pasta de papel 

 
Monotipia 
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Pós-teste (desenho)  

Pós-teste (composição livre) 
GRUPO EXPERIMENTAL 2 

Criança 1 

Pré-teste Maio 2010 

ENTREVISTA: 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto mais de fazer desenhos e de escrever letras, claro! 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Trabalhos. Tudo. 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Todos os materiais! Coisas para colar, tintas, todos os materiais. 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gosto mais de fazer colagem. Estas letras são muito giras. Aqui tem umas canetas. Aqui 
está escrito SFICK! Pus letras chinesas. 
 
Observação de Pranchas com imagens:  
 
1. (Pintura de Miró) – é uma pintura 
2. (Escultura da cabeça azul) – é um senhor. Com coisas 
3. (Joana Vasconcelos) – É a casa do CCB. É uma árvore de Natal. É feita com 

plástico. 
4. (Desenho de cerejas) – É um desenho. 
5. (Escultura madeira) – É uma máquina feita com madeira 
6. (Escultura de Miró) – É uma estátua 
7. (Miguel Ângelo) – É uma estátua 
8. (Matisse) – É uma pintura.  
9. (Quadro real) – Pintura 
10. (escultura real)- Estátua 
11. (Van Gogh)- Pintura 
12. (Barbudo) - Desenho 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 2 
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Sala: 7 

Pós-teste Julho 2010 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto.  

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Muitas coisas! Pinturas e essas coisas. Também esculturas, como este menino que está 
aqui a ler. E trabalhos com colagens.  

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Muitos, muitos! Peças de dominó, tampas de garrafas, rolhas de sagres, coisas de ferro, 
coisas para beber café (cápsulas), lápis, canetas, tintas, colagens com cores e com 
vidrinhos, canetas velhas, paus para fazer pinturas, caixas de iogurte, azulejos, botões de 
computador, rolos de papel….estas coisas todas!  
 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei de fazer os dois. 
 
Observação de Pranchas com imagens:  
 
1. (Pintura de Miró) – É um coelho com uma ovelha. Parece uma máquina a fazer 

brilhantes para o coelho. Foi feito com pinturas. É pintura. 
2. (Escultura da cabeça azul) – Foi feito com colagens e pinturas. É um senhor que foi 

feito com o rabo de um cão. É uma escultura.  
3. (Joana Vasconcelos) – É uma árvore de Natal de vidro. Eu já fui lá. É uma estátua.  
4. (Desenho de cerejas) – São cerejas feitas com desenho de lápis.  
5. (Escultura madeira) – É uma estátua com pregos. Tem o número 22. Tem um apito 

na cabeça, parece um comboio.  
6. (Escultura de Miró) – São estátuas e parece que foram feitas com plasticina dura.  
7. (Miguel Ângelo) – É uma estátua. Foi feita com pedra.  
8. (Matisse) – É uma senhora sentada e um senhor de pé. É feito de pinturas. É uma 

pintura. 
9. Quadro real É o desenho de uma casa que tem o mundo. Foi feito com pintura. É 

uma pintura.  
10. Estátua real É uma estátua. É feita com parede.  
11. Van Gogh – Isto foi desenhado a pinturas. É uma pintura. 
12. Barbudo – Desenho com lápis 
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Criança 1 

 
 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 2: 

Criança 2 
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Pré-teste  Maio 2010 

ENTREVISTA: 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto… 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Desenhos, pinturas… 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Não sei. 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei de fazer os dois. 
 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO: 

 
Observação de Pranchas com imagens:  
 

1 (Pintura de Miró) – É um desenho. Não sei. 
2 (Cabeça Azul) – É feito com pinturas. 
2.  (Joana Vasconcelos) –É uma árvore. É feita…não sei como se chama. 
3. (Desenho de cerejas) – São maçãs, não sei. 
4. (cabeça azul) – é feita de pinturas 
5. (Escultura madeira) – É uma cabeça. Não sei de que é feita. 
6. (Escultura de Miró) – É barro. Fez com barro. 
7. (Miguel Ângelo) – Não sei. 
8. (Matisse) – É um desenho com pintura.. Ele ficou crescido e ela cresceu. 
9. (Quadro real) – É uma pintura com muitas cores. 
10. (Estátua real) – É um menino. É feito com pintura branca. É uma pintura. 
11. (Van gogh) – É um desenho.Com pintura.  
12.  (Barbudo) – É um homem. Não sei como foi feito. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 2 

Pós-teste Julho 2010 

ENTREVISTA:  

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto. Porque gosto de fazer Coisas aqui.  

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Fazer colagens, pinturas, caixas para pôr lá dentro umas coisas, colar coisas, fazer 
desenhos, fazer aguarelas, usar botões, podemos usar peças de computador, tampas de 
garrafa….fazer aquelas coisas com papel de jornal e fazer esculturas.  

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
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Botões, peças de computador, plasticina, papel de jornal rasgado, ferro, vidros com cola, 
cápsulas de café, mais taças, rolos de papel, canetas coladas com cola, umas letras com 
cola, pinturas. 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer o de colagem porque estas tampas estão aqui. Usei tintas, mais 
pinturas… 
 
Observação de Pranchas com imagens:  
 
1. (Pintura de Miró) – Aqui… este é muito difícil. Tem bolinhas. Foi feito com pinturas. É 

uma pintura.  
2. (Escultura da cabeça azul) – Foi feito com materiais e com pinturas. É um boneco. É 

uma escultura.  
3. (Joana Vasconcelos) – É uma árvore de Natal. É feita com… não sei…são vidros. 

São copos. É uma árvore.  
4. (Desenho de cerejas) – É uma árvore com maçãs. É feita com pintura. É uma pintura.   
5. (Escultura madeira) – É uma pintura…não, é uma escultura. Com colagens.  
6. (Escultura de Miró) – É feito com plasticina, está na rua e está colada. São de 

plasticina ou massa. É uma escultura se calhar.   
7. (Miguel Ângelo) – Este é uma estátua.   
8. (Matisse) – É feito com colagens e com pinturas. É um senhor e uma senhora com 

uma cadeira de sentar. Foi feito com pincéis É um desenho ou se calhar uma pintura.   
9. Quadro real – É uma casa com um planeta lá dentro. É um quadro com pinturas.  
10. Estátua real – É um menino a ver livros. É feito de pintura branca. É de pedra e tem 

pintura. É uma estátua. É uma escultura.  
11. Van Gogh – Tenho uma fotografia disto no meu frigorífico. É um quadro. Tem 

colagens e é feito com pintura. É uma pintura.  
12. Barbudo – Isto é um senhor com óculos. É um desenho. 
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Criança 2 

 
 

GRUPO EXPERIMENTAL 2 

Pré-teste : 25-05-2010 

Criança 3 

ENTREVISTA: 
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1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto muito. É desenhar e eu gosto muito de desenhar. O Gonçalo só faz riscos. No 
caderno dele só há riscos. Ele não consegue desenhar. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Desenhos, bonecos, pintura. 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Posso usar lápis, tesouras, madeira, mas não tenho na minha sala. Posso usar material, 
tintas, posso usar uma caixa… 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Isto é feito de tinta e é um quadro. É a minha mamã. Eu queria fazer uma pintura bonita. 
Não usei outro material. Goste mais de este (composição livre) 
 
Observação de Pranchas com imagens:  
 
1. (Pintura de Miró) – é uma pintura 
2. (Escultura da cabeça azul) – Este é um senhor feito como o de madeira 
3. (Joana Vasconcelos) – Esta é feita de vidro 
4. (Desenho de cerejas) – É feito de pintura mas não tem cor. 
5. (Escultura madeira) – Este é feito com madeira 
6. (Escultura de Miró) – É uma estátua 
7. (Miguel Ângelo) – É uma estátua 
8. (Matisse) – É uma pintura. 
9. (Escultura real) – É uma estátua. 
10. (Quadro real) – É um quadro feito de pintura. 
11. (Van Gogh)  Pintura 
12. (Barbudo) - Pintura  

GRUPO EXPERIMENTAL 2 

Pós-teste: 08-07-2010 

ENTREVISTA: 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto muito.  

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Podem-se fazer quadros, estátuas, podem ser do José Guimarães, também podem fazer-se caixas, 
também dá para fazer casas… Esculturas, quadros… 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Pode-se usar plástico, caixas, fero, vidro, madeira, tijolos, fotografias, recortes, pinturas, folhas, 
azulejos… 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer esta pintura, porque também usei outras coisas e fiz muitas cores. Usei o 
espaço da folha toda como o José Guimarães e fiz muitas coisas. Gostei de fazer as esculturas.  
 
Observação de Pranchas com imagens:  
 
1. (Pintura de Miró) – Acho que foi feito pelo José de Guimarães e que é feito de pintura. Tem 

aqui duas estrelas. Ele fazia muitas estelas. O Miró.  
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2. (Escultura da cabeça azul) – Acho que é um senhor a deitar a língua de fora. É feito com 
garrafas e com papel pintado. É uma escultura.  

3. (Joana Vasconcelos) – Isto é o CCB. É uma escultura feita com garrafas.  
4. (Desenho de cerejas) – Isto é um desenho que é cerejas. Foi feito com pintura sem cor. 
5. (Escultura madeira) – É um senhor de madeira. Também é uma escultura. Escultura e estátua 

é a mesma coisa.  
6. (Escultura de Miró) – É feito de plasticina e são estátuas. 
7. (Miguel Ângelo) – É uma estátua mas não tem cor. É feita com tijolos e depois pintaram os 

tijolos de branco.  
8. (Matisse) – É uma senhora e um senhor que têm um jardim. É com pintura. Usou aquelas tintas 

que não saem da roupa.  
9. (Escultura real) – É um menino. É feito de pedra. É uma estátua. Uma escultura.  
10. (Quadro real) – É uma casa que tem um planeta. É uma pintura.   
11. (barbudo) – É um senhor que é feito também de pintura, mas com um pincel fininho. É uma 

pintura. 
12. (Van Gogh) – É o quarto de um menino. É feito com pintura. É uma pintura. 
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Criança 3 

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 2: 

Pré-teste 

Criança 4 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto muito porque aprendo mais coisas. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Desenhos, colagens, pinturas… 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Papéis coloridos, cola, uma folha, canetas para nós desenharmos primeiro, tintas, lápis e 
lápis de cera.  

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer a colagem. Porque neste eu colei letras e fiz letras. E neste só usei 
canetas e uma folha. Eu cortei a folha porque assim ficava mais giro.  
 
Observação de Pranchas com imagens:  
 
1. (Pintura de Miró) – é uma pintura. O pintor fez aqui bolinhas. (Tu conheces este 

pintor? É o Matisse? Não. É o Miró!!) É feito com pinturas 
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2. (Escultura da cabeça azul) – É com caixas. 
3. (Joana Vasconcelos) –É uma árvore 
4. (Desenho de cerejas) – É feito com um quadro. Desenhos numa folha. É um 

desenho. Pintura é às cores e o desenho é assim. 
5. (Escultura madeira) – É feita com materiais. Um tijolo de pedra e uma forma de cara 

com pedra e madeira.  
6. (Escultura de Miró) – É um desenho. É tipo plasticina. 
7. (Miguel Ângelo) –É o Jesus 
8. (Matisse) – Com tintas. É uma pintura.  
9. (Escultura real) – É o Jesus. Foi feito com pedra. Não sei como se chama (referindo-

se á terminologia utilizada para nomear uma escultura). 
10. (Pintura real) – É uma pintura. 
11. (Van gogh) – Eles desenharam. Eles estavam no quarto de dormir. Os pintores. E 

pintaram com pintura. É uma pintura.  
12. (barbudo) – É um senhor. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 2 

Criança 4 

Pós-teste 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Sim, porque eu gosto de fazer coisas que são de papel.  

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Desenhos, aguarelas, pinturas, colagens, colar papel em folhas, fazer retratos. 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Papéis, copos, cola, caixas, penas, livros velhos, canetas velhas, tampas de canetas 
velhas, azulejos, teclas de computador antigas, legos, cartolinas, tintas. 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer a colagem, porque tem tintas e porque eu gosto mais de fazer 
colagens e porque podíamos usar mais materiais. No outro só podíamos usar canetas.  
 
Observação de Pranchas com imagens:  
1. (Pintura de Miró) – É uma pintura.  
2. (Escultura da cabeça azul) – É feito de tintas e de caixas de cartão. É uma pintura e 

foi feita por um adulto.  
3. (Joana Vasconcelos) – É uma árvore de Natal. Acho que é no CCB. É feita de 

garrafas verdes. É uma estátua.  
4. (Desenho de cerejas) – É uma árvore com cerejas. Foi feito com preto e branco, com 

pinturas.  
5. (Escultura madeira) – É uma cara. É feita de pedra, de parafusos…. É uma 

cara…não me lembro do nome…é uma estátua! 
6. (Escultura de Miró) – Estas são duas estátuas. Parecem feitas de massa. Já não me 

lembro como se chamam as estátuas que estão na rua.  
7. (Miguel Ângelo) – Isto também é Jesus. É uma estátua. 
8. (Matisse) –É uma pintura.  
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9. (Escultura real) – É o Jesus. A ler uma história. É feito de pedra e é duro. É uma 
estátua. 

10. (Pintura real) – É o mundo. É feito de cartão. Pintaram. É uma pintura.  
11. (Van gogh) – Isto é um quadro de pintura.  
12. Barbudo – Isto é um retrato. É feito numa folha. Foram senhores que imitaram uma 

cara de um senhor. 
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Criança 4 

  
 

GRUPO EXPERIMENTAL 2 

Pré-teste: 24/05/2010  

ENTREVISTA: 

Criança 5 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto.  

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Pinturas de pintores, pinturas, desenhos, plasticina….jogos de mesa. 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Aguarelas, cola, papéis coloridos.. 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer este (aponta para a composição livre) porque tem duas árvores e um 
avião e nuvens e um sol e porque tem aqui uma flor. (ambos os trabalhos foram realizados 
com canetas de feltro. Quando questionada pela razão que o levou a não escolher mais 
nenhum dos materiais que tinha à sua disposição, o questionado disse que não se podiam 
misturar materiais).  
 
Observação de Pranchas com imagens:  
 
1. (Pintura de Miró) – Com colagens. 
2. (Escultura da cabeça azul) –é com tintas 
3. (Joana Vasconcelos) – é uma árvore 
4. (Desenho de cerejas) – É uma pintura preta e branca. 
5. (Escultura madeira) – Com madeira. Não sei o que é (não faz analogia com a 

escultura real). 
6. (Escultura de Miró) – Não sei. 
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7. (Miguel Ângelo) – É uma estátua 
8. (Matisse) – É uma pintura.  
9. (Quadro real) – É a terra dentro de uma casa. Foi feito com água e relva. Pintaram. 
10. (Estátua real) – É feita de pedra. É uma estátua.  
11. (Van Gogh) – É feito com tijolos. É uma casa desenhada com pintura. 
12. (barbudo)- é um senhor 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 2 

Pós-teste: 13/07/2010 

Criança 5 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Pinturas, desenhos, colagens, não me lembro de mais nada. 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Cola, papéis, rolhas, tampas, caixas, tintas, fitas…taças de plástico, bocadinhos de vidro 
às cores… 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer este (aponta para a composição livre) porque tem estas coisas e 
podia usar o que houvesse na sala.  
 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) –  É feito com tintas e é uma pintura.  
2. (Escultura da cabeça azul) – É feito com tintas e uma rolha. É uma estátua.  
3. (Joana Vasconcelos) – É uma estátua.   
4. (Desenho de cerejas) – É uma árvore com cerejas. Foi feito com caneta preta.  
5. (Escultura madeira) – É de madeira. É uma estátua.  
6. (Escultura de Miró) – É uma estátua feita com tintas e com pedra.  
7. (Miguel Ângelo) – É uma estátua feita de pedra como o menino.  
8. (Matisse) –  É feito com tintas. É uma pintura.  
9. (Quadro real) – É uma terra dentro de uma casa. Foi feito com cartão e tintas. É uma 

pintura.  
10. (Estátua real) – É um menino. É feito de pedra. É uma estátua.  
11. (Van Gogh) – Foi feito com tintas. É uma pintura.  
12. (Desenho barbudo) – É um senhor. É uma fotografia.    
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Criança 5 
 

 
 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 2 

Pré-teste: 27/05/2010 

Criança 6 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Expressão plástica é um plástico. (explicação) Gosto. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Pinturas, bonecos, desenhos com canetas… 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Paus de gelado, cola, papel, jornal, fita, mais nada. 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer os dois. Isto é uma tampinha. 
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Observação de Pranchas com imagens:  
1. (Pintura de Miró) – É uma máquina. É feita com desenho e com canetas. 
2. (Escultura da cabeça azul) – É um pássaro. É eito com jornal e está pintado. É uma 

estátua e é pintura.  
3. (Joana Vasconcelos) – Uma árvore. Feita com pétalas. É uma árvore verdadeira.  
4. (Desenho de cerejas) – Maçãs. São feitas com papel e com canetas. 
5. (Escultura madeira) – Uma estátua feita de vidro, de uma garrafa e vidro. 
6. (Escultura de Miró) – São estátuas feitas com plasticina. 
7. (Miguel Ângelo) – Outra estátua. É feita de vidro como esta (aponta para a estátua do 

menino).  
8. (Matisse) – Uma senhora e um senhor. Foi com canetas.  
9. (Quadro real) – É um planeta. Foi feito com jornal (analogia com projecto de sala 

sobre os planetas em que se construíram os planetas do sistema solar com jornal). Foi 
com canetas azul e verde e amarelo e castanho. 

10. (Estátua real) – É uma estátua. É feita de vidro.  
11. (Van Gogh) – É uma caminha.. com madeira…com caneta? 
12. (Desenho barbudo) – Um homem. É de vidro. Com canetas. Como aqui (aponta para 

o quadro).  

 

GRUPO EXPERIMENTAL 2 

Pós-teste: 15/07/2010 

Criança 6 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Sim, porque é o melhor que eu gostei.  

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Desenhos, cortar, pôr ferros, pinturas, colagens, esculturas, fazer colagens…não me 
lembro mais. 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Tintas, ferros, barro, cola, canetas, papel, não sei. 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer os dois. Porque eu pus outro, outro (apontando para os materiais), 
uma tampinha, isto e isto.  
Este (o desenho) te um sol, um céu e uma relva e este não. Eu gosto de usar tudinho! 
 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) –  É uma máquina. Tem uma porta. Não sei de que foi feito. É uma 
escultura?  

2. (Escultura da cabeça azul) – É um pássaro feito de caixas. Pintaram-no. É de expressão 
plástica. É uma escultura. 

3. (Joana Vasconcelos) – É uma árvore. É uma escultura. É feita de folhas. É obra de arte 
(querendo dizer que é arte pública), porque está na rua.  

4. (Desenho de cerejas) – São maçãs. Foi feito com…não sei. 
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5. (Escultura madeira) – É uma cabeça de madeira. É uma escultura cabeça.  
6. (Escultura de Miró) – Foi feito com barro. É uma escultura. É uma obra de arte. É arte 

plástica. Fizeram com barro, tudinho! Tem azul… 
7. (Miguel Ângelo) – Fizeram com ferro. É uma escultura. 
8. (Matisse) – É um senhor e uma senhora. É feito de… não sei. 
9. (Quadro real) – É uma casa com o nosso planeta. É um papel grande e foi feito com… 

canetas?  
10. (Estátua real) – É uma escultura. É feita de ferro.  
11. (Van Gogh) – É uma cama, cadeiras, mesas. É um quarto. Foi feito com… madeira? 

(alguma dificuldade em se abstrair do conteúdo).  
12. (Desenho barbudo) – É um homem feito de tinta.   
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Criança 6 

  
 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 2 

Pré-teste: 25/05/2010 

Criança 7 

ENTREVISTA: 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Podem ser desenhos com letra, podem fazer umas prendas, desenhar carros, pinturas e 
fazer os planetas (alusão ao projecto de sala).  

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Papel de colar, lápis, letras… (alguma dificuldade em perceber os conceitos).  

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gosto mais deste (aponta para a colagem) porque é uma prenda e  a minha mãe gosta de 
prendas. 
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Observação de Pranchas com imagens:  
1. (Pintura de Miró) – É uma estrada. Foi feito de papel.  
2. (Escultura da cabeça azul) – Acho que é uma bruxa. Está aqui uma vassoura.   
3. (Joana Vasconcelos) – É uma árvore 
4. (Desenho de cerejas) – Maçãs. São feitas com papel. 
5. (Escultura madeira) – É um robot. É feito com uma cabeça. 
6. (Escultura de Miró) – É feito de colagens. 
7. (Miguel Ângelo) – Uma senhora e um menino. Não sei de que é feito.  
8. (Matisse) – É um senhor e uma senhora. Estão a falar. Foi feito de … não sei.  
9. (Quadro real) – É um planeta e parecido com um foguetão. Fizeram desenhos e 

depois põem ali umas pedrinhas pequeninas e colaram. É de madeira. Fizeram umas 
“pintagens”. É um planeta. 

10. (Estátua real) – Um menino a contar o livro. É parecido como a mim. É feito com uma 
coisa que se chama pedras.  

11. (Van Gogh) – Tem uma cama. É um quarto (dificuldade no conceito de material). Foi 
feito de madeira ou de colagens. 

12. (Desenho barbudo) – Feito de madeira …ou não. 

1.  (Matisse) – Por uma pessoa crescida, porque foi um adulto e uma adulta. Foi um 
homem e uma mulher (refere-se ao conteúdo). 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 2 

Pós-teste: 21/07/2010 

Criança 7 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto. Porque gosto de fazer trabalhos do José Guimarães. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Pinturas, colagens, desenhar… 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Copos, canetas velhas, peças, tintas, pinturas, cola branca… 

4. Que materiais gostas mais de utilizar nos teus trabalhos de expressão plástica?  
5. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  

Gostei mais de fazer o de colagem, porque tem pinturas e tampas.  
 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) – Foi feito com pincéis.  
2. (Escultura da cabeça azul) – É uma mulher que se chama uma bruxa. É uma escultura.  
3. (Joana Vasconcelos) – É uma árvore. É uma escultura. 
4. (Desenho de cerejas) – Foi feito também com pincéis.  
5. (Escultura madeira) – É uma cabeça feita de palha. É uma escultura.  
6. (Escultura de Miró) – São esculturas. São feitas de palha e de pincéis.  
7. (Miguel Ângelo) – De pedra. É uma escultura.  
8. (Matisse) – É um senhor e uma mulher. É feito de tintas (ainda alguma dificuldade em 

perceber o conceito material).  
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9. (Quadro real) – É uma casa e um planeta. É feito com caneta.  
10. (Estátua real) – É feita de pedra. É uma escultura.  
11. (Van Gogh) – É um quarto. Foi feito também com pincéis.  
12. (Desenho barbudo) – É uma cabeça de senhor. É feito de cabeça e de barba. Pintaram 

com pincéis. É uma…. Escultura? 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

Criança 7 
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GRUPO EXPERIMENTAL 2 

Pré-teste 

Criança 8 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto muito, porque tem coisas que eu gosto muito de fazer.  

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Podemos fazer aguarelas, colagens, animais com colagens, pode-se fazer pessoas com 
colagens, com tampas podemos fazer uma cara ou uma flor… 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Podemos usar papéis cartolinas, serpentinas, papel brilhante, podemos usar tesouras 
para recortar se for preciso, podemos fazer com caixas de cartão.  

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Este (aponta para a colagem), porque gostei de pôr isto. Talvez seja uma chave de um 
carro. Aqui só usei canetas e aqui usei, fiz o cabelo com aguarelas e com um lacinho fiz 
uma menina.  
 
Observação de Pranchas com imagens:  
1. (Pintura de Miró) – Também é uma pintura, mas é uma folha mais pequenina.  
2. (Escultura da cabeça azul) – É uma pintura. É um robot. Não. É uma colagem. É um 

robot feito de colagens.    
3. (Joana Vasconcelos) – É uma árvore de Natal feita… É uma pintura mas é estranha. 
4. (Desenho de cerejas) – Também é um desenho. Foi feito com lápis de carvão. A 

pintura é colorida e o desenho às vezes é branco ou cinzento.  
5. (Escultura madeira) – É… também é uma pintura, mas parece mais uma daquelas 

coisas, não sei como se chama.  
6. (Escultura de Miró) – É uma plasticina média. 
7. (Miguel Ângelo) – É como este (aponta para a estátua do menino).   
8. (Matisse) – Tem uma folha pintada. É uma pintura. Depois tem aqui um cartão. 
9. (Quadro real) – É um quadro feito com uma tela. É o planeta terra e uma casa. O 

planeta terra está dentro dessa casa. É feito com tinta. É uma pintura. Se isto é uma 
pintura o menino é… não sei! 
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10. (Estátua real) – É o menino Jesus. É feito com vidro. Não sei o que é.  
11. (Van Gogh) – É uma pintura linda. 
12. (Desenho barbudo) – É uma pintura. Não. É um desenho.  

GRUPO EXPERIMENTAL 2 

Pós-teste: 8-07-2010 

ENTREVISTA: 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto porque gosto de trabalhar contigo. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Desenhos, pode-se colar espelhos, brilhantes, pinturas, transformar bonecos em grandes, 
fazer massa de papel, fazer um quadro parecido com um quadro.  

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Canetas, blocos velhos, peças dos jogos que já se estragaram, caixas de coisas que já 
não são usadas, taças de plástico, brilhantes, azulejos, espelhos, missangas, fitas para o 
cabelo. 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Este (aponta para a colagem), porque neste nós podíamos usar todos os materiais que 
nós quiséssemos.  
 
Observação de Pranchas com imagens:  
1. (Pintura de Miró) – Acho que isto é uma pintura. Parece que tem um boneco de neve, 

um pirilampo…. Qual é o nome deste pintor?  
2. (Escultura da cabeça azul) – É um robot feito com pasta de papel e depois pintaram 

de tintas. É uma escultura.  
3. (Joana Vasconcelos) – É uma coisa de luz. Foi feito com vidro e espelho. É uma 

escultura.  
4. (Desenho de cerejas) – É uma árvore de cerejas. Uma cerejeira. É feito com lápis de 

carvão. É arte pública.   
5. (Escultura madeira) – É feito de madeira. Parece uma daquelas coisas de brincar 

para ouvir as coisas que se passam.  
6. (Escultura de Miró) – É feito de barro e está na rua. É arte pública e é uma escultura.  
7. (Miguel Ângelo) – É de porcelana. É uma escultura.   
8. (Matisse) – A mim parece-me que é de noite e esta senhora está grávida. Isto é a 

fotografia de uma pintura. São tintas. Acrílicos e canetas.  
9. (Quadro real) – É um quadro feito com tintas. É uma pintura.  
10. (Estátua real) – É o menino Jesus a ler um livro. É feito de porcelana. Porcelana é 

uma coisa que se parte mas não corta. Acho que é uma escultura. 
11. (Van Gogh) – É um quadro feito de tintas.  
12. (Desenho barbudo) – É daqueles trabalhos que são linhas, que se tem de passar 

pelos quadradinhos. É feito com linhas.   
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Criança 8 
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GRUPO EXPERIMENTAL ) 

Pré-teste: 25/05/2010 

Criança 9 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto muito, porque eu gosto dos trabalhos novos. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Pinturas, desenhos, aguarelas, colagens…coisas com garrafas, não me lembro de mais 
nada. 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Papel, madeira, cartolina, tintas…já não me lembro mais.  

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer este (o de colagem), porque tem aqui um porta-chaves, porque eu 
pude usar mais coisas. A parte que eu gostei mais de fazer no meu desenho foi pôr as 
bonecas e pôr o porta-chaves. A mãe tem um porta-chaves e é a chave de casa.  
 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) – Isto é feito por um pintor Miró. Ele fazia estrelinhas em todos os 
quadros que ele fazia. Nós falamos dele na minha sala.  

2. (Escultura da cabeça azul) – Não sei. Sim, eu sei. Foi feito com pintura. Isto é uma 
máquina. Uma câmara fotográfica.  

3. (Joana Vasconcelos) – Eu já sei o que é que é. Sabes o que é? É o CCB. São garrafas. 
De vidro, portanto é uma árvore de Natal. É uma … estátua? 

4. (Desenho de cerejas) – Aí são cerejas. É uma pintura branca que não foi pintada porque 
nessa altura não tinham cores. Só tinham branco e preto e faziam os contornos e 
pintavam. Portanto, é pintura.  

5. (Escultura madeira) – Deve ser…deve estar num museu e eu não posso mexer. Como 
isto é uma fotografia eu posso mexer à vontade. É feito com metal. Isto é uma estátua. 

6. (Escultura de Miró) – Isso? Se virarmos assim parece a cara de um elefante, porque os 
olhos estão ao contrário. É uma cidade que tem sol em todo o lado. Foi feito de pedra e 
depois pintaram por cima. É uma estátua.  

7. (Miguel Ângelo) – É uma pessoa a agarrar uma pessoa que já morreu. É feito de pedra. É 
uma estátua.  

8. (Matisse) – É uma pintura. 
9. (Quadro real) – É uma casa e isto é o planeta terra gigante. Não cabe na casa. Se calhar 

o planeta terra está a rodar. Aqui acho que é um relógio. Foi feito de metal. Pintaram. É 
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uma pintura. Olha aqui. Às vezes a pintura sai um bocadinho. Eu aqui vejo que foi feito de 
pintura.  

10. (Estátua real) – É o Jesus e está a ler um livro. É feito de pedra. Chama-se estátua.  
11. (Van Gogh) – Pintura. É uma cama, com cadeiras, uma mesa, janela e quadros. Uma 

porta, outra porta, um chão. Isto é um quarto! 
12. (Desenho barbudo) – É um pintor. Foi feito com metal. Com caneta. É um quadro. É um 

desenho.  

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Pós-teste: 15/07/2010 

Criança 9 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Pode-se fazer pinturas, colagens com tampinhas de café, desenhos, aquelas caixas 
mistas… 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto de usar caixas, peças, tintas, canetas, aguarelas, penas, peças de metal, pasta de 
papel, azulejos, peças de metal… 

4. Que materiais gostas mais de utilizar nos teus trabalhos de expressão plástica?  
Caixas e peças de metal.  

5. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gosto mais deste porque gosto disto (colagem), mas esta caixa tem o homem aranha e eu 
gosto mais de ter coisas de menina. Gostei também de fazer o desenho. Tem cores mais 
bonitas.  
 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) – É uma pintura.  
2. (Escultura da cabeça azul) – E feito com tintas. É uma pintura.  
3. (Joana Vasconcelos) – Eu já fui muitas vezes aqui. É uma arte pública. É feito com 

garrafas. É arte pública porque está na rua. Quem fez foi a Joana Vasconcelos. São 
garrafas. É uma escultura.  

4. (Desenho de cerejas) – Foi feito de….porque é que não fizeram com cores? Na altura 
não havia cores? É com pintura mas não tem cor.  

5. (Escultura madeira) – É uma máquina. É a cara de uma pessoa feita com metal, quer 
dizer, madeira. É uma escultura.  

6. (Escultura de Miró) – Também é arte pública. Foi feito com pedra e tem pintura. É uma 
escultura.  

7. (Miguel Ângelo) – É uma senhora a pegar no Jesus porque ele está morto. Foi feito de 
pedra como este anjinho e tem a mesma cor. É uma escultura. É arte pública? 

8. (Matisse) – É uma pintura.  
9. (Quadro real) – É uma casa com o planeta terra lá dentro. É uma pintura. 
10. (Estátua real) – É um anjinho. É feito de pedra. É uma escultura.  
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11. (Van Gogh) – É uma cama feita de pintura. É pintura, mas cá dentro. Não é arte pública.  
12. (Desenho barbudo) – É o senhor do I got a feeling e foi feito com uma caneta.  

  

  

 

 

 

 

 
 
 

Criança 9 
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GRUPO EXPERIMENTAL 2 

Pré-teste: 24/05/2010 

Criança 10 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto muito.  

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Colagens, pinturas, aguarelas, desenhos… 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Papel, madeira, paus, pintura, livros, cola… 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer o de colagem, porque foi giro. Este é feito com desenhos e este é 
feito com pintura, com letras, mais com aquelas coisas de café, papel e lã e rolhas de 
vinho. Aqui também tem coisas de plástico.  
 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) – É uma pintura.  
2. (Escultura da cabeça azul) – É feito de pintura e de rolhas.  
3. (Joana Vasconcelos) – Acho que foi feito na rua. Foi feito de árvore. Não sei como se 

chama.  
4. (Desenho de cerejas) – Foi feito com preto.  
5. (Escultura madeira) – É um homem feito de madeira.  
6. (Escultura de Miró) – É feito de pintura e não sei. 
7. (Miguel Ângelo) – É o Jesus de vidro.  
8. (Matisse) – É um homem e uma mulher. Está com pijama e a mulher está com robe. Não 

sei como foi feito. É uma pintura (por analogia).  
9. (Quadro real) – É uma casa. É uma daquelas coisas que eu fiz para o pai e para a minha 

mãe. É uma pintura (por analogia com a estátua).  
10. (Estátua real) – É um menino a ver um livro. É de vidro. 
11. (Van Gogh) – É feito com madeira (o chão), de pintura e de desenhos.  
12. (Desenho barbudo) – É um senhor.   
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GRUPO EXPERMENTAL 2 

Pós-teste: 15/07/2010 

Criança 10 

1. Gostas de fazer trabalhos de expressão plástica?  
Gosto, porque é giro. 

2. Que trabalhos achas que se podem fazer nesta área?  
Bonecos, mais pinturas, colagens… 

3. Que materiais se podem utilizar para fazer trabalhos de expressão plástica?  
Plástico, papel, canetas, tintas, bocadinhos de vidro, madeiras, pedra (referindo-se aos 
azulejos), caixas de plástico, jogos velhos, rolhas, canetas velhas, tampas… 

4. Fala-me dos trabalhos que fizeste (desenho da figura humana e composição livre).  
Gostei mais de fazer este (apontando para a composição livre), porque é giro. Porque não 
tem Coisas iguais e aqui tem coisas de plástico e mais cola e bocadinhos de vidro. 
 
 
Observação de Pranchas com imagens:  

1. (Pintura de Miró) – Parece igual aos teus brincos. É feito com pintura. É uma pintura. 
2. (Escultura da cabeça azul) – Como aquela grande (referindo-se à escultura de Miró).  
3. (Joana Vasconcelos) – Já fui aqui. É uma árvore de Natal. É feita de coisas verdes. É 

feita de relva. Parece relva. Não me lembro como se chama.  
4. (Desenho de cerejas) – Isto são cerejas, desenhadas com lápis de carvão.  
5. (Escultura madeira) – Aí é um homem feito com madeira. Isto é ferro. Isto é uma… é 

madeira (Parece reconhecer a diferença entre obras bidimensionais e tridimensionais, 
mas não sabe nomear esculturas).  

6. (Escultura de Miró) – É feito de pintura e feito de papel.  
7. (Miguel Ângelo) – É o Jesus. É feito de pedra.  
8. (Matisse) – É um senhor, uma mulher, uma rua… foi feito de pintura. É uma pintura.  
9. (Quadro real) – É uma pintura. Não tem cores iguais. 
10. (Estátua real) – É um boneco feito de pedra. É uma pintura, mas não é igual. Esta é muito 

branquinha. 
11. (Van Gogh) – É uma cama numa casa. A cama é de madeira, as janelas são de vidro. 

Alguém fez. É um desenho. 
12. (Desenho barbudo) – É um homem feito de papel. É desenhado. É um desenho.  
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Criança 10 
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ANEXO K: 
Grelhas de análise de dados das entrevistas e questionários realizados às 

crianças (Grupo Experimental 1) 
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Grelha 1:Respostas obtidas através da entrevista feita às crianças (sobre a área 
da Expressão Plástica) Pré-teste 

Grupo Experimental 1 (GE1) 

 Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 
Criança 1 

 
Gosto 

 
 

Modelagem 
Aguarelas 
Pinturas 

Papel, 
desenhos, 

papéis 
coloridos, 
tampas. 

Desenho  

Criança 2 
 

Gosto 
 
 

Desenhos, 
pinturas, 

desenhar com 
lápis de cera, 
com canetas, 
desenhar com 

carimbos letras, 
colagens, 

casas, 
“exposições” 

Tecido, 
bocadinhos de 
pinturas, cola, 

tintas 

Composição 
livre 

Criança 3 
 

Gosto 
 
 

Desenhos, 
pinturas, 

desenhos no 
caderno, 

desenhos nos 
quadros, 
colagens. 

Tesouras, 
rolhas, tampas 

de vinho, 
tecidos, 
canetas, 

cápsulas de 
café 

Composição 
livre 

Criança 4 
 

Gosto 
 
 

Pinturas, 
desenhar, corte 

e colagem 

Rolhas, pratos, 
tesouras, 

papel, copos e 
cartão 

Composição 
livre. 

Criança 5 
 

Gosto 
 
 

Desenhos, 
pinturas, 
projectos, 
estrelas, 

modelagem 
com massa 

Pintura, barro, 
rolos, revistas, 

penas, 
desenhos 

Composição 
livre 

Criança 6 
 

Gosto 
 

 

Pinturas, 
aguarelas, 

colagens, barro 

Pincéis, coisas, 
rolhas, tampas, 

fitas, papéis 

Composição 
livre  

Criança 7 
 

 
Gosto muito 

 

Pintura, massa Elásticos, 
letras de 

computador, 
aguarelas 

 

Criança 8 
 

 
Gosto 

 

Construções, 
colagens, 

pintura 

Tintas, letras, 
canetas, 

tesouras, lápis, 
revistas, cola 

Composição 
livre 

Criança 9 
 

Gosto 
 
 

Aguarelas, 
desenhos, 
pinturas, 

modelagem 

Tampas de 
canetas, 
canetas, 

tampas café, 
tintas, lápis de 

cera 

Composição 
livre 

Criança 
10 

 

Gosto 
 
 

Modelagem, 
desenhar, 
pinturas, 

quadros, coisas 
com plástico 

Pratos de 
plástico, tintas, 

desenhos, 
canetas, lápis 

de cores, 
capacete, 

lenços 
velhinhos 

Composição 
livre 
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Grelha 2:Respostas obtidas através da entrevista feita às crianças (sobre a área 
da Expressão Plástica) Pós-teste 

Grupo Experimental 1 (GE1) 

 Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 
Criança 1 

 
Gosto 

 
 

Pinturas, 
desenhos, 
esculturas, 

esculturas de 
papel, colagens 

Caixas, bolas, 
taças, canetas, 
vidro, plástico, 

tampas, 
garrafas, tintas, 

quadrados, 
rectângulos, 

formas. 

Composição livre 

Criança 2 
 

Gosto 
 
 

Esculturas, 
podemos fazer 

corações de 
papel, pinturas, 

desenhos, 
esculturas de 

madeira 

Caixinhas 
pequeninas, 
brilhantes, 

canetas velhas, 
tampinhas, pasta 
de papel, tintas 

Composição livre 

Criança 3 
 

Gosto 
 
 

Pinturas, 
ilustrações, 

desenhar, obras 
de arte, 

esculturas, 
colagens 

Tesouras, rolos 
de papel, 

caricas, canetas, 
caixas de 

plástico, tampas, 
tintas, azulejos, 

aguarelas, 
pedrinhas, 
madeiras, 

cápsulas de 
café, peças de 
dominó, tijolos, 

lápis, cartão 

Composição livre 

Criança 4 
 

Gosto 
 
 

Desenhos, 
pintura, caixas 
com colagem 

(técnica mista), 
colar coisa, 

barro, pintar com 
tintas que não 
saem da roupa 

(acrílicos) 

Canetas, lápis, 
papel, caixas, 
peças velhas, 

tintas, parede de 
casa (azulejos), 
papeis coloridos, 

garrafas, 
tampas, rolos de 

papel 

Composição 
livre. 

Criança 5 
 

Gosto 
 
 

Pintura, 
desenho, corte e 

colagem, 
trabalhos com 
penas, barro 

Penas, barro, 
tintas, caixas, 

plástico, 
madeira, vidro, 

cápsulas, 
panelas velhas, 
caixas de cola, 

azulejos 

Composição livre 

Criança 6 
 

Gosto 
 
 

Pinturas, 
desenhos, 

colagens, pasta 
de papel e fazer 

esculturas 

Caricas, tintas, 
canetas, tampas, 
letras, números, 
cola, pasta de 

papel, azulejos, 
espelhos, 
brilhantes, 

pedras às cores 

Composição livre 

Criança 7 
 

 
Gosto 

 

Desenhos, 
pinturas, usar 

cola, colagens, 
caixas 

(referindo-se à 
técnica mista) 

Papéis, cola, 
brilhantes, 

caixas, colares, 
tintas, tampas, 
cola, pincéis, 

aguarelas, rolos, 

Composição livre 
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vidro 
 
 

Criança 8 
 

 
Gosto 

 

Colagens, pintar, 
desenhar 

Tampas, 
canetas, tintas, 
rolos de papel, 

chaves, paredes 
(azulejos), vidro 

Composição livre 

Criança 9 
 

Gosto 
 
 

Esculturas, 
pinturas e 
colagens. 
Desenhos. 

Brilhantes, 
azulejos, vidro, 
brilhantes de 
cores, tintas, 

papéis, tampas 
de caneta, cola, 

tampas de 
garrafa, canetas, 
tintas, colagens 

Composição livre 

Criança 10 
 

Gosto 
 
 

Corte e colagem, 
pintar, trabalhar, 

transformar 
caixas em outras 
coisas (técnica 
mista). Pode-se 

pintar com 
canetas e 

marcadores 
pretos, colar 

teclas de 
computador, 

esculturas com 
pasta de papel. 
Ver esculturas e 

fazer igual 

Brilhantes, teclas 
de computador, 
caixas, barro, 

acrílicos, 
tampas, canetas, 
tintas, azulejos, 

esferovite 

Composição livre 
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Respostas obtidas através do Inquérito por questionário feito às crianças 
(pranchas de imagens) – Pré-teste 

Referência à forma de arte representada - Grupo Experimental 1 (GE1) 

 Pranch
a 1 

Prancha 
2 

Pranch
a 3 

Prancha 
4 

Pranch
a 5 

Prancha 6 Prancha 7 Pranch
a 8 

Pranch
a 9 

Prancha 
10 

Prancha 
11 

Prancha 
12 

Crianç
a 1 

 

_ _ _ Fotografi
a 

_ _ _ Pintura _ Pintura Fotografi
a 

Fotografi
a 

Crianç
a 2 

 

Pintura _ _ Desenho _ “Exposiçã
o” 

“Exposiçã
o” 

Pintura Pintura “Exposiçã
o” 

Pintura _ 

Crianç
a 3 

 

_ _ _ Desenho Estátua Estátuas Estátua Pintura Quadro Estátua _ Desenho 

Crianç
a 4 

 

Pintura _ _ Pintura 
inacabad

a 

_ Estátua Estátua Pintura Pintura  Estátua Quadro Desenho 

Crianç
a 5 

 

_  Estátua _  _  Estátua Estátua Estátua Pintura _  Estátua Pintura Desenho 

Crianç
a 6 

 

Pintura Pintura _ _ Estátua Estátua Estátua Pintura Pintura Estátua  Pintura Desenho 

Crianç
a 7 

 

_  Fotografi
a 

_ _ _ _ _ _ Pintura _ _  Desenho 

Crianç
a 8 

 

_  _ _ Desenho _ Pintura Desenho Pintura Quadro 
Pintura 

_ Desenho Desenho 

Crianç
a 9 

 

Pintura Pintura _ Desenho Estátua Estátuas Estátua Pintura Quadro Estátua Pintura Desenho 

Crianç
a 10 

Pintura 
 
 

_  Estátua Pintura _ Estátuas Estátua Pintura _ Estátua Pintura Pintura 

 

Respostas obtidas através do Inquérito por questionário feito às crianças 
(pranchas de imagens) – Pós-teste 

Referência à forma de arte representada - Grupo Experimental 1 (GE1) 

 Prancha 
1 

Prancha 
2 

Prancha 
3 

Prancha 
4 

Prancha 
5 

Prancha 
6 

Prancha 
7 

Prancha 
8 

Prancha 
9 

Prancha 
10 

Prancha 
11 

Prancha 
12 

Crianç
a 1 

 

_ Pintura Escultur
a 

Desenho Escultura Escultura Escultur
a 

Pintura Pintura Escultur
a 

Fotografi
a 

Desenh
o 

Crianç
a 2 

 

Pintura _ Escultur
a 

na rua 

_ Escultura Escultura 
na rua 

Escultur
a 

Pintura Pintura Escultur
a 

Pintura _ 

Crianç
a 3 

 

Pintura _ Arte 
Pública 

Desenho Escultura Escultura Escultur
a 

Pintura Pintura 
Quadro 

Estátua 
Escultur

a 

Desenho Desenh
o 

Crianç
a 4 

 

Pintura Obra 
Prima 

Obra 
Prima 

Pintura  _ _ _ Pintura Pintura  _ Pintura Desenh
o 

Crianç
a 5 

 

Pintura Pintura _  _  _ Escultura 
na rua 

Escultur
a 

Pintura Pintura Escultur
a 

Pintura Desenh
o 

Crianç
a 6 

 

Pintura Escultur
a 

Estátua 
Escultur

a 

Fotografi
a 

Escultura Escultura Estátua Pintura Pintura Estátua  Pintura Desenh
o 

Crianç
a 7 

 

Desenh
o  

_ Não é 
pintura 

_ Não é 
pintura 

_ _ _ Pintura _ Pintura _ 

Crianç
a 8 

 

Obra de 
arte 

Escultur
a 

Obra de 
arte 

_ Obra de 
arte 

Escultura
_ 

Obra de 
arte 

Estátua Obra de 
arte 

Desenh
o  

Desenho
s 

Estátua Desenho Desenh
o 

Crianç
a 9 

 

Desenh
o 

Escultur
a 

Escultur
a 

Escultura
? 

Escultura Escultura
s 

Escultur
a 

Desenh
o  

Pintura Escultur
a 

Desenho Desenh
o 

Crianç
a 10 

Pintura 
 
 

Escultur
a 

Escultur
a na rua 

Desenho __ Estátuas 
na rua 

Estátua Pintura Quadro 
Pintura 

Estátua 
Escultur

a 

Pintura Pintura 
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Respostas obtidas através do Inquérito por questionário feito às crianças (pranchas de imagens) Pré-teste 

Referência ao material utilizado - Grupo Experimental 1 (GE1) 

 Prancha 
1 

Prancha 
2 

Prancha 
3 

Prancha 
4 

Prancha 
5 

Prancha 
6 

Prancha 
7 

Prancha 
8 

Prancha 
9 

Prancha 
10 

Prancha 
11 

Prancha 
12 

Criança 
1 
 

Pinturas Caixas 
Pinturas 

_ _ _ Plasticina Vidro Tintas Pinturas Vidro _ _ 

Criança 
2 
 

_ Caixas 
Pinturas 

Garrafas 
de Vinho 

_ Madeira  Plasticina Pedra _ _ Pedra _ _ 

Criança 
3 
 

Madeira  
Pinturas 

Caixas 
Pinturas 

_ Madeira _ Madeira Madeira _ _ Madeira Madeira _ 

Criança 
4 
 

_ Pinturas 
Caixas 

_ _ _ Massa 
pegajosa 

_ _ _ _ Pinturas  

Criança 
5 
 

Pintura Pintura 
Tampa 

Garrafas  Preto e 
branco 

_ _ _ _ Brilhantes 
Pintura 

_ _ Caneta 
preta 

Criança 
6 
 

Pincel  _ _ _ Madeira  Barro 
Plasticina  

_ Preto  
Pincel 

_ Cimento _ _ 

Criança 
7 
 

_ _ _ _ _ Vidro Vidro _ Pinturas Vidro Desenhos 
Pinturas 

Desenho 

Criança 
8 
 

Pinturas Pinturas _ _ Madeira _ _ _ _ Madeira  _ _ 

Criança 
9 
 

_ _ Fios  
Luzes  

_ Madeira _ Vidro _ _ Madeira _ _ 

Criança 
10 

_ Caixas Garrafas  Branco Madeira _ _ Tintas _ _ Tintas _ 

 

Respostas obtidas através do Inquérito por questionário feito às crianças (pranchas de imagens) Pós-teste 

Referência ao material utilizado - Grupo Experimental 1 (GE1) 

 Prancha 
1 

Prancha 
2 

Prancha 
3 

Prancha 4 Pranch
a 5 

Prancha 
6 

Pranch
a 7 

Prancha 
8 

Pranch
a 9 

Pranch
a 10 

Prancha 
11 

Prancha 
12 

Crianç
a 1 

 

Pinturas Caixas 
Pinturas 

Garrafa
s 

No 
computado

r 

Copos Plasticin
a 

Vidro Pinturas _ Vidro 
ou 

plástico 

_ _ 

Crianç
a 2 

 

_ Caixa 
pintada 

 

Garrafa
s de 
Vidro 

Carvão Madeira  _ Madeira Tintas Tintas 
Quadro 
vazio 

Madeira _ Lápis  

Crianç
a 3 

 

 
Pinturas 

Garrafas 
Caixa 

Vassour
a 

Bico  

Garrafa
s de 
Vidro 
Metal 

Caneta Madeira Barro Barro _ Pintura
s e 

cartão 

Barro Canetas 
diferente

s 

Caneta  

Crianç
a 4 

 

_ Caixas 
Pinturas 
Tampa 

de 
garrafa 

Garrafa
s 

_ Tijolos Lama Barro _ Pintura
s 

Barro Canetas _ 

Crianç
a 5 

 

Tinta Tintas 
Tampa 
caixas 

Garrafa
s  

Tinta 
branca 

_ _ _ Tintas 
especiai

s 

 
Pintura 

Madeira 
branca 

_ Lápis 
de 

carvão 
Crianç

a 6 
 

Pinturas 
Desenho

s  

Tintas 
Papel 
tijolos 

Garrafa
s 

_ Madeira  Barro 
 

_ Tintas   Tintas  _ Pinturas _ 

Crianç
a 7 

 

Pinturas 
e papéis 

Caixas e 
pinturas 

Muitas 
Garrafa

s 

Caneta 
preta 

_ _ Vidro Desenho Pintura
s 

Vidro Canetas 
Pinturas 

 
 
 

Caneta 

Crianç
a 8 

 

_ Tintas 
Metal 

Vidro  
Metal 

Tinta  Madeira Tintas Metal Tintas Tintas Madeira  De 
desenho 

De 
desenh

o 
Crianç

a 9 
 

_ Caixas Garrafa
s  

Vidro Madeira _ Madeira _ Plástico 
Tintas 

Madeira _ _ 

Crianç
a 10 

Pinturas Caixas 
Copo  

_  Lápis de 
carvão 

Madeira Barro Barro Lápis de 
carvão e 

tinta 

Tintas Azulejo Pinturas 
e lápis de 

carvão 

Pinturas 
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Respostas obtidas através do Inquérito por questionário feito às crianças 
(pranchas de imagens) Pré-teste 

Referência à descrição da imagem - Grupo Experimental 1 (GE1) 

 Prancha 
1 

Prancha 
2 

Prancha 
3 

Prancha 
4 

Prancha 
5 

Prancha 
6 

Prancha 
7 

Prancha 
8 

Prancha 
9 

Prancha 
10 

Prancha 
11 

Prancha 
12 

Crianç
a 1 

 

_ _ Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

_ _ __ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ _ 

Crianç
a 2 

 

_ _ Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

_ _ Descriçã
o 

_ _ _ Descriçã
o 

Crianç
a 3 

 

_ _ Descriçã
o  

_ Descriçã
o 

_ _ _ _ Descriçã
o 

_ _ 

Crianç
a 4 

 

_ _ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

_ _ _ _ _ _ 

Crianç
a 5 

 

_ _ _ _ _ - - - - Descriçã
o.  

_ _ 

Crianç
a 6 

 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ _ _ _ _ _ Descriçã
o 

_ 

Crianç
a 7 

 

_ _ _ _ Descriçã
o 

Descriçã
o  

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o  

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Crianç
a 8 

 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Crianç
a 9 

 

_ _ Descriçã
o 

_ _ _ Descriçã
o 

_ _ _ _  

Crianç
a 10 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o  

_ _ _ Descriçã
o  

Descriçã
o 

 Descriçã
o 
 
 

 

Respostas obtidas através do Inquérito por questionário feito às crianças 
(pranchas de imagens) Pós-teste 

Referência à descrição da imagem - Grupo Experimental 1 (GE1) 

 Prancha 
1 

Prancha 
2 

Prancha 
3 

Prancha 
4 

Prancha 
5 

Prancha 
6 

Prancha 
7 

Prancha 
8 

Prancha 
9 

Prancha 
10 

Prancha 
11 

Prancha 
12 

Crianç
a 1 

 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ _ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

Crianç
a 2 

 

_ Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ _ Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Crianç
a 3 

 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o  

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

_ _ _ Descriçã
o 

_ 

Crianç
a 4 

 

_ _ Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

_ _ Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ _ 

Crianç
a 5 

 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

- - - - _.  Descriçã
o 

_ 

Crianç
a 6 

 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

_ _ _ _ Descriçã
o 

_ 

Crianç
a 7 

 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o  

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o  

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Crianç
a 8 

 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

_ _ _ _ _ _ 

Crianç
a 9 

 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

 _ _ _ _  

Crianç
a 10 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ _ Descriçã
o  

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_  _ Descriçã
o 

Descriçã
o 
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ANEXO L: 
Grelhas de análise de dados das entrevistas e questionários realizados às 

crianças (Grupo Experimental 2) 
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Grelha 3: Respostas obtidas através do Inquérito por questionário feito às 
crianças (sobre a área da Expressão Plástica) Pré-teste 

Grupo Experimental 2 (GE2) 

 

 

 

 

 Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 
Criança 1 

 
Gosto 

 
 

Tudo. Todos os 
materiais. 

Coisas para 
colar, tintas. 

Composição 
livre  

Criança 2 
 

 
Gosto 

 

Desenhos, 
pinturas 

Não sei.  Dos dois  

Criança 3 
 

 
Gosto muito.  

 

Desenhos, 
bonecos, 
pintura 

Lápis, tesouras, 
madeira, 

material, tintas, 
caixas. 

Dos dois 

Criança 4 
 

 
 

Gosto 

Desenhos, 
colagens, 
pinturas 

Papéis 
coloridos, cola, 
folhas, canetas, 

tintas, lápis, 
lápis de cera. 

Composição 
livre 

Criança 5 
 

 
 

Gosto 

Pinturas de 
pintores, 
pinturas, 

desenhos, 
plasticina 

Aguarelas, 
cola, papéis 

coloridos 

Composição 
livre 

Criança 6 
 

 
Gosto 

 

Pinturas, 
bonecos, 

desenhos com 
canetas 

Paus de 
gelado, cola, 
papel, jornal, 

fita 

Desenhos 

Criança 7 
 

 
Gosto 

 

Desenhos 
com letras, 
prendas, 
desenhar 

carros, 
pinturas e 

fazer planetas 

Papel de colar, 
lápis, letras 

Composição 
livre. 

Criança 8 
 

 
Gosto 

 

Aguarelas, 
colagens, (dá 

exemplos) 

Papéis, 
cartolinas, 

serpentinas, 
papéis 

brilhantes, 
tesouras, 
caixas de 

cartão 

Composição 
livre 

Criança 9 
 

 
Gosto muito 

 

Pinturas, 
desenhos, 
aguarelas, 
colagens 

Papel, madeira, 
cartolina, tintas 

Composição 
livre 

Criança 10 
 

 
Gosto muito 

 

Colagens, 
pinturas, 

aguarelas, 
desenhos 

Papel, madeira, 
paus, pintura, 
livros, cola. 

Composição 
livre 
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Grelha 4:Respostas obtidas através do Inquérito por questionário feito às crianças 
(sobre a área da Expressão Plástica) Pós-teste 

Grupo Experimental 2 (GE2) 

 Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 
Criança 1 

 
Gosto 

 
 

Muitas coisas. 
Pinturas e essas 

coisas. 
Esculturas e 

colagens. 

Muitos, muitos. 
Peças de 

dominó, tampas 
de garrafa, 

rolhas de sagres, 
coisas de ferro, 

cápsulas de 
café, lápis, 

canetas, tintas, 
colagens com 

cores, vidrinhos, 
canetas velhas, 
paus, caixas de 

iogurte, azulejos, 
botões de 

computador, 
rolos de papel 

_  

Criança 2 
 

 
Gosto 

 

Colagens, 
pinturas, caixas 

para pôr lá 
dentro umas 

coisas (técnica 
mista), colagens, 

desenhos, 
aguarelas, 
esculturas 

Botões, peças 
de computador, 

tampas de 
garrafa, 

plasticina, papel 
de jornal 

rasgado, ferro, 
vidros, cola, 
cápsulas de 

café, taças, rolos 
de papel, 

canetas velhas, 
letras, pinturas  

Composição livre  

Criança 3 
 

 
Gosto muito.  

 

Quadros, 
estátuas, casas, 

esculturas, 
quadros, caixas 
(técnica mista) 

Plástico, caixas, 
ferro, vidro, 

madeira, tijolos, 
fotografias, 
recortes, 

pinturas, folhas, 
azulejos 

Composição 
Livre 

Criança 4 
 

 
 

Gosto 

Desenhos, 
aguarelas, 
pinturas, 
colagens, 
retratos 

Papéis, copos, 
cola, caixas, 
penas, livros 

velhos, canetas 
velhas, tampas 

de canetas 
velhas, azulejos, 

teclas de 
computador 

antigas, legos, 
cartolinas, tintas 

Composição livre 

Criança 5 
 

 
 

Gosto 

Pinturas, 
desenhos, 
colagens 

Cola, papéis, 
rolhas, tampas, 
caixas, tintas, 
fitas, taças de 

plástico, 
bocadinhos de 

vidro, cores 

Composição livre 

Criança 6 
 

 
Gosto 

 

Desenhos, 
cortar, pôr ferros, 

pinturas, 
esculturas, 

Tintas, ferro, 
barro, cola, 

canetas, papel 

Dos dois 
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colagens 

Criança 7 
 

 
Gosto 

 

Pinturas, 
colagens, 
desenhar 

Copos, canetas 
velhas, peças, 
tintas, pinturas, 

cola branca 

Composição 
livre. 

Criança 8 
 

 
Gosto 

 

Desenhos, 
colagens, 
pinturas, 

transformar 
bonecos em 

grande 
(ampliação), 

massa de papel, 
quadros 

parecidos com 
outros 

(recriação) 

Canetas, blocos 
velhos, peças 

dos jogos que já 
se estragaram, 

caixas de coisas 
que já não são 

usadas, taças de 
plástico, 

brilhantes, 
azulejos, 
espelhos, 

missangas, fitas 
para o cabelo 

Composição livre 

Criança 9 
 

 
Gosto 

 

Pinturas, 
colagens, 
desenhos, 

caixas mistas 

Caixas, peças, 
tintas, canetas, 

aguarelas, 
penas, peças de 
metal, pasta de 
papel, azulejos 

Composição livre 

Criança 10 
 

 
Gosto 

 

Bonecos, 
pinturas e 
colagens 

Plástico, papel, 
canetas, tintas, 
bocadinhos de 

vidro, madeiras, 
azulejos, caixas 

de plástico, 
jogos velhos, 

rolhas, canetas 
velhas, tampas. 

Composição livre 
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Respostas obtidas através do Inquérito por questionário feito às crianças 
(pranchas de imagens) – Pré-teste 

Referência à forma de arte representada - Grupo Experimental 2 (GE2) 

 Prancha 
1 

Prancha 
2 

Prancha 
3 

Prancha 
4 

Prancha 
5 

Prancha 
6 

Prancha 
7 

Prancha 
8 

Prancha 
9 

Prancha 
10 

Prancha 
11 

Prancha 
12 

Criança 
1 
 

Pintura _ _ Desenho _ Estátua Estátua Pintura Pintura Estátua Pintura Desenho 

Criança 
2 
 

Desenho _ _ _ _ _ _ Desenho Pintura Pintura Desenho _ 

Criança 
3 
 

Pintura _ _ Pintura _ Estátua Estátua Pintura Estátua Quadro Pintura Pintura 

Criança 
4 
 

Pintura _ _ Desenho _ Desenho _ Pintura _ Pintura Pintura _ 

Criança 
5 
 

_ _ _ Pintura _ _ Estátua Pintura _ Estátua _ _ 

Criança 
6 
 

Desenho Estátua 
Pintura 

_ _ Estátua Estátuas Estátua _ _ Estátua _ _ 

Criança 
7 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Criança 
8 
 

Pintura Pintura Pintura Desenho Pintura _ _ Pintura Pintura _ Pintura Desenho 

Criança 
9 
 

_ _ Estátua Pintura Estátua Estátua Estátua Pintura Pintura Estátua Pintura Desenho  

Criança 
10 

Pintura _ _ _ _ _ _ Pintura Pintura _ _ _ 

 

Respostas obtidas através do Inquérito por questionário feito às crianças 
(pranchas de imagens) – Pós-teste 

Referência à forma de arte representada - Grupo Experimental 2 (GE2) 

 Prancha 
1 

Prancha 
2 

Prancha 
3 

Prancha 
4 

Prancha 
5 

Prancha 
6 

Prancha 
7 

Prancha 
8 

Prancha 
9 

Prancha 
10 

Prancha 
11 

Prancha 
12 

Crianç
a 1 

 

Pintura Escultur
a 

Estátua Desenh
o 

Estátua Estátua Estátua Pintura Pintura 
Desenh

o  

Estátua Pintura Desenho 

Crianç
a 2 

 

Pintura Escultur
a 

_ Pintura Escultur
a 

Escultura 
na rua 

Estátua Desenho 
Pintura 

Quadro Estátua 
Escultur

a 

Quadro 
Pintura 

Desenho 

Crianç
a 3 

 

Pintura Escultur
a 

Escultur
a 

Desenh
o 

Escultur
a 

Estátua 

Estátuas Estátua Pintura Pintura Estátua 
Escultur

a 

_ _ 

Crianç
a 4 

 

Pintura Pintura Estátua _ Estátua Estátuas Estátua Pintura Pintura Estátua Quadro Retrato 

Crianç
a 5 

 

Pintura Estátua Estátua _ Escultur
a 

Estátuas  Estátua Pintura Pintura Estátua Pintura Fotografi
a 

Crianç
a 6 

 

Escultura
? 

Escultur
a 

Escultur
a 

Obra de 
arte 

_ Escultur
a 

Escultura 
Obra de 

arte 

Escultur
a 

_ _ Escultur
a 

_ _ 

Crianç
a 7 

 

_ Escultur
a 

Escultur
a 

_ Escultur
a 

Escultura
s 

Escultur
a 

_ _ Escultur
a 

_ _ 

Crianç
a 8 

 

Pintura Escultur
a 

Escultur
a 

Arte  
pública 

_ Arte 
pública 

Escultura
s 

Escultur
a 

Fotografi
a de uma 

pintura 

Pintura Escultur
a 

Quadro _ 

Crianç
a 9 

 

Pintura Pintura Escultur
a 

Arte 
Pública 

Pintura Escultur
a 

Escultura 
Arte 

Pública 
 

Escultur
a 

Pintura Pintura Escultur
a 

Pintura _  

Crianç
a 10 

Pintura _ _ _ _ _ _ Pintura Pintura _ Desenh
o 

Desenho 
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Respostas obtidas através do Inquérito por questionário feito às crianças 
(pranchas de imagens) Pós-teste 

Referência ao material utilizado - Grupo Experimental 2 (GE2) 

 Pranch
a 1 

Prancha 
2 

Prancha 
3 

Pranch
a 4 

Prancha 
5 

Prancha 
6 

Prancha 
7 

Prancha 
8 

Pranch
a 9 

Pranch
a 10 

Prancha 
11 

Pranch
a 12 

Crianç
a 1 

 

Pinturas Colagen
s 

Pinturas 

Vidro Lápis Pregos Plasticin
a Dura 

Pedra Pinturas Pinturas Parede Pinturas  Lápis 

Crianç
a 2 

 

Pinturas Materiais 
Pinturas  

Vidros 
Copos 

Pinturas  Colagens Plasticin
a 

Massa   

_ Pinturas 
Colagens 
Pincéis 

Pinturas Pedra 
Pintura 
Branca  

Pinturas 
Colagen

s 

_ 

Crianç
a 3 

 

Pinturas Garrafas 
Papel 

pintado 

Garrafa
s 

Pintura 
sem cor 

Madeira  Plasticin
a 

Tijolos 
Tinta 

branca 

Tintas 
(acrílicos

) 

_ Pedra Pinturas Pinturas 
Pincel 
fininho 

Crianç
a 4 

 

_ Tintas 
Caixas 

Garrafa
s verdes 

Pinturas 
preto e 
branco 

Parafuso
s 

pedra 

Massa _ Tintas Cartão Pedra Pinturas Folha_ 

Crianç
a 5 

 

Tintas  Tintas 
Rolha 

_ Caneta 
preta 

Madeira Tintas 
Pedra 

Pedra Tintas Cartão 
Tintas  

Pedra Tintas _ 

Crianç
a 6 

 

_ Caixas Folhas Papel 
Caneta

s 

_ Barro Ferro _ Papel 
grande 
Caneta

s 

Ferro Madeira 
 

Tinta 

Crianç
a 7 

 

Pincéis _ _ Pincéis Palha  
 

Palha 
Pincéis 

Pedra Tintas Caneta  Pedra Pincéis  _ 

Crianç
a 8 

 

_ Pasta de 
papel 
Tintas 

Vidro 
Espelho 

 

Lápis 
de 

carvão 

Madeira Barro Porcelan
a 

Tintas 
Acrílicos 
Canetas 

Tintas Pedra Tintas _ 

Crianç
a 9 

 

_ Tintas Garrafa
s  

_ Madeira  
 

Pedra 
Pinturas 

Pedra _ _ Pedra Pinturas Caneta 

Crianç
a 10 

Pinturas _ Coisas 
verdes 
Relva 

Lápis 
de 

carvão 

Madeira 
Ferro  

Pinturas 
Papel 

Pedra Pinturas _ Pedra Madeira 
Vidro 

Papel 

 

Respostas obtidas através do Inquérito por questionário feito às crianças 
(pranchas de imagens) Pós-teste 

Referência ao material utilizado - Grupo Experimental 2 (GE2) 

 Pranch
a 1 

Prancha 
2 

Prancha 
3 

Pranch
a 4 

Prancha 
5 

Prancha 
6 

Prancha 
7 

Prancha 
8 

Pranch
a 9 

Pranch
a 10 

Prancha 
11 

Pranch
a 12 

Crianç
a 1 

 

Pinturas Colagen
s 

Pinturas 

Vidro Lápis Pregos Plasticin
a Dura 

Pedra Pinturas Pinturas Parede Pinturas  Lápis 

Crianç
a 2 

 

Pinturas Materiais 
Pinturas  

Vidros 
Copos 

Pinturas  Colagens Plasticin
a 

Massa   

_ Pinturas 
Colagens 
Pincéis 

Pinturas Pedra 
Pintura 
Branca  

Pinturas 
Colagen

s 

_ 

Crianç
a 3 

 

Pinturas Garrafas 
Papel 

pintado 

Garrafa
s 

Pintura 
sem cor 

Madeira  Plasticin
a 

Tijolos 
Tinta 

branca 

Tintas 
(acrílicos

) 

_ Pedra Pinturas Pinturas 
Pincel 
fininho 

Crianç
a 4 

 

_ Tintas 
Caixas 

Garrafa
s verdes 

Pinturas 
preto e 
branco 

Parafuso
s 

pedra 

Massa _ Tintas Cartão Pedra Pinturas Folha_ 

Crianç
a 5 

 

Tintas  Tintas 
Rolha 

_ Caneta 
preta 

Madeira Tintas 
Pedra 

Pedra Tintas Cartão 
Tintas  

Pedra Tintas _ 

Crianç
a 6 

 

_ Caixas Folhas Papel 
Caneta

s 

_ Barro Ferro _ Papel 
grande 
Caneta

s 

Ferro Madeira 
 

Tinta 

Crianç
a 7 

 

Pincéis _ _ Pincéis Palha  
 

Palha 
Pincéis 

Pedra Tintas Caneta  Pedra Pincéis  _ 

Crianç
a 8 

 

_ Pasta de 
papel 
Tintas 

Vidro 
Espelho 

 

Lápis 
de 

carvão 

Madeira Barro Porcelan
a 

Tintas 
Acrílicos 
Canetas 

Tintas Pedra Tintas _ 

Crianç
a 9 

 

_ Tintas Garrafa
s  

_ Madeira  
 

Pedra 
Pinturas 

Pedra _ _ Pedra Pinturas Caneta 

Crianç
a 10 

Pinturas _ Coisas 
verdes 
Relva 

Lápis 
de 

carvão 

Madeira 
Ferro  

Pinturas 
Papel 

Pedra Pinturas _ Pedra Madeira 
Vidro 

Papel 
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Respostas obtidas através do Inquérito por questionário feito às crianças 
(pranchas de imagens) Pré-teste 

Referência à descrição da imagem - Grupo Experimental 2 (GE2) 

 Prancha 
1 

Prancha 
2 

Prancha 
3 

Prancha 
4 

Prancha 
5 

Prancha 
6 

Prancha 
7 

Prancha 
8 

Prancha 
9 

Prancha 
10 

Prancha 
11 

Prancha 
12 

Crianç
a 1 

 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

_ _ _ _ _ _ _ 

Crianç
a 2 

 

_ _  Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ _ Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Crianç
a 3 

 

_ Descriçã
o 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Crianç
a 4 

 

_ _ Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

_ _ Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Crianç
a 5 

 

_ _ Descriçã
o 

_ _ _ _ _ Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

Crianç
a 6 

 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ _ _ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

Crianç
a 7 

 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ 

Crianç
a 8 

 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ _ __ _ _ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ _ 

Crianç
a 9 

 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ 

Crianç
a 10 

_ _ _ _ Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

 

Respostas obtidas através do Inquérito por questionário feito às crianças 
(pranchas de imagens) Pós-teste 

Referência à descrição da imagem - Grupo Experimental 2 (GE2) 

 Prancha 
1 

Prancha 
2 

Prancha 
3 

Prancha 
4 

Prancha 
5 

Pranch
a 6 

Prancha 
7 

Prancha 
8 

Prancha 
9 

Prancha 
10 

Prancha 
11 

Prancha 
12 

Crianç
a 1 

 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ _ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ _ _ 

Crianç
a 2 

 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ _ _ Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Crianç
a 3 

 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ _ Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Crianç
a 4 

 

_ _ Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Crianç
a 5 

 

_ _ _ Descriçã
o 

_ _ _ _ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Crianç
a 6 

 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ _ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

Crianç
a 7 

 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

_ _ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

Crianç
a 8 

 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

__ _ Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Crianç
a 9 

 

_ _ _ _ Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

Crianç
a 10 

_ _ Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

_ Descriçã
o 

Descriçã
o 

Descriçã
o 
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