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Resumo 

O presente Relatório, elaborado no âmbito do Mestrado de Ensino das Artes 

Visuais no 3º Ciclo e Secundário, é referente à prática de ensino supervisionada 

desenvolvida no Instituto Ciências Educativas, numa turma do 12º ano de 

escolaridade. No contexto da sociedade atual, em constante mudança, esta reflexão 

concorda na premente utilização de ambientes de aprendizagem adequados à 

aquisição e uso de novas competências que promovam a flexibilidade e 

autorreflexão dos alunos. A problemática escolhida, uma aprendizagem mediada 

por projetos, é um modelo de aprendizagem emergente que contribui para o pleno 

desenvolvimento dos alunos e para a plena integração na sociedade do século XXI.  

Na atualidade, a relação dos alunos com as novas tecnologias remete-os, 

normalmente, para o papel de um utilizador que usufrui de um produto já acabado, 

sem ter a oportunidade de construir ou de produzir as suas próprias soluções. Com 

o objetivo de tornar o processo de aprendizagem mais motivante para os alunos, 

propusemos como projeto didático a criação de um vídeo com utilização da técnica 

de animação stop motion. A prática de ensino realizada no Instituto Ciências 

Educativas aponta para novas abordagens no papel do professor e dos alunos, 

contribui para o desenvolvimento da autonomia e do pensamento divergente, 

estimula a capacidade de refletir, de se expressar com clareza, de solucionar 

problemas e tomar decisões, suportando uma aprendizagem mais eficaz e 

motivadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Competências, Aprendizagem Mediada por Projetos, 

Aprendizagem Significativa. 



Abstract 

This report, produced within the scope of the Masters degree in Art Education 

refers to the supervised teaching internship carried out with a 12th grade class at 

Instituto Ciências Educativas. In the permanently changing context of 

contemporary society, this reflection agrees with the use of learning environments 

adequate to the acquisition e use of new skills that promote the flexibility e the 

self-reflection for the student. The chosen theme for this work, a project-mediated 

learning, it’s an upcoming learning method that concurs for the full development of 

students e for a complete integration in the 21st century society. 

In the present day, the student relationship with new technologies is usually one 

that puts him in the role of the user of a finished product, without the capability of 

building or assembling their own solutions. With the purpose of making all this 

process more motivating to the students, we proposed a video-filming project 

using the stop-motion animation technique. The teaching experience achieved at 

Instituto Ciências Educativas points to new approaches to the roles of teacher and 

students, concurs to the development of autonomy and divergent thinking, 

stimulates the ability of reflection, of clear self-expression, of finding new solutions 

and taking responsibilities, supporting a more efficient and motivating learning. 
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Introdução 

Concretizado no âmbito do Mestrado de Ensino das Artes Visuais do 3ºciclo e 

Secundário, o presente relatório visa uma reflexão sobre a prática de ensino 

supervisionada realizada no Instituto Ciências Educativas. Através da caraterização 

da escola e turma, denotámos carências na aquisição e uso de competências de uma 

forma sistemática e em contextos diferenciados. Consequentemente, as necessidades 

dos alunos, enquanto cidadãos de uma sociedade em constante mudança, apelam à 

ação do professor pautada pela orientação na aquisição e uso de competências 

essenciais. No contexto do Curso-Humanístico de Artes Visuais, o projeto artístico 

surge como um veículo apropriado ao desenvolvimento das capacidades individuais. 

A linha condutora da prática de ensino supervisionada é latente no título do relatório: 

Aprendizagem Mediada por Projetos uma Estratégia Fundamental no Ensino das Artes 

Visuais. A metodologia de aprendizagem por projetos é apresentada como uma 

estratégia de ação em emergência, potenciadora da aquisição e uso de competências 

essenciais para o pleno desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo, 

incorporando modos de pensar, agir e ser. O conhecimento do tema foi consolidado 

ao longo da frequência do Mestrado em Ensino, a sua relevância foi frequentemente 

abordada nas disciplinas teóricas, despoletou motivação e curiosidade. 

Constituído por duas partes inicia-se este relatório pelo enquadramento teórico à luz 

do qual se deu corpo à prática de ensino supervisionada. O primeiro momento desta 

fundamentação integra o capítulo Currículo, através do qual se procura refletir acerca 

dos contornos da ação de ensinar e das suas implicações. A demanda expõe um 

entendimento de currículo enquanto processo contínuo de decisão – o 

desenvolvimento curricular – é uma construção que ocorre em diversos contextos e 

níveis, a que correspondem diferentes fases e etapas de concretização, articulados 

entre si. Trata-se de um processo complexo e dinâmico que equivale a um repensar 

de decisões de modo a estabelecer uma relação entre o projeto socioeducativo e o 

projeto didático. 

O modo como os professores e escolas interpretam o currículo e elaboram o 

desenvolvimento curricular, está intimamente relacionado com a forma como 

entendem a função de ensinar, face a uma nova realidade escolar. Com a diversidade 
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crescente dos públicos escolares o conceito de ensinar parece estar em reconstrução. 

Sendo que o conceito de conhecimento está relacionado com a ideia de uso, a 

Competência legitima o currículo escolar e constitui a meta a alcançar. Cabe aos 

professores participarem ativamente no desenvolvimento curricular, cuja ação deve 

traduzir uma adequação do currículo aos contextos e ocorrer através de uma 

planificação ponderada do Projeto Didático que se pretende realizar. 

No enquadramento deste entendimento de desenvolvimento curricular, será então 

interessante pensar em instrumentos de Avaliação que possibilitem a regulação da 

aprendizagem, entende-se que a avaliação tem de ser concebida quer ao longo do 

processo para o reorientar quando necessário – avaliação formativa, quer no final 

para fazer o balanço – avaliação sumativa.   

Segue-se o capítulo intitulado Era da Literacia Digital que tem como intenção 

aprofundar o modo como as mudanças na sociedade atual, principalmente com a 

expansão vigente das novas tecnologias, estão a operar e a fazer-se sentir no contexto 

escolar e como se carateriza a realidade escolar emergente. As novas tecnologias 

modificaram substancialmente o funcionamento da organização escolar, 

compreendemos que a sociedade vigente requer novas competências para os seus 

cidadãos. Desta forma, o formato tradicional de ensino por si só já não consegue 

abranger de forma ampla o processo de ensino-aprendizagem, este requer a 

incorporação de iniciativa e empenho dos seus atores. 

O reforço da formação dos professores é apresentado como uma necessidade 

premente, para que procedam ao acesso e uso das novas tecnologias com qualidade, 

pensamento crítico e criatividade. No âmbito da emergência do desenvolvimento das 

novas competências inerentes às caraterísticas da sociedade atual e do novo contexto 

escolar, apresentam-se neste capítulo as Competências para um aluno do século XXI 

que pensamos serem fundamentais, a saber: Comunicação; Pensamento Matemático, 

Científico e Tecnológico; Literacia Digital; Pensamento Inventivo; Relação Interpessoal; 

Iniciativa e Autonomia e Dimensão Estética e Cultural. 

O último momento do enquadramento teórico acontece com o capítulo Aprendizagem 

Mediada por Projetos, no qual a metodologia de aprendizagem por projetos surge 

como um modelo de aprendizagem relevante e emergente para a consumação do 



Aprendizagem Mediada por Projetos: Uma Estratégia Fundamental no Ensino das Artes Visuais 

3 
 

desenvolvimento das novas competências. Através da operacionalização de uma 

aprendizagem mediada por projetos atribui-se não só um papel mais ativo aos 

professores, mas também aos alunos no desenvolvimento da sua aprendizagem. Este 

modelo de aprendizagem pretende que os alunos aprendam em profundidade no 

sentido de uma crescente autonomia e capacidade de mobilizar e adequar os 

conhecimentos adquiridos. O projeto a desenvolver deve ter uma complexidade 

adequada, de modo que os alunos possam, através dele, desenvolver novas 

capacidades. 

No âmbito da metodologia de aprendizagem por projetos são apresentadas quatro 

etapas para a criação de um projeto, a implementação deste tipo de metodologia 

implica uma adequação ao contexto no qual o projeto é desenvolvido e apresenta-se 

como uma consolidação de motivações e responsabilidades entre o professor e a 

turma.  

A segunda parte deste relatório é constituída por todos os aspetos referentes à 

Metodologia de Aprendizagem por Projetos. A caraterização dos diversos componentes 

que compõem o Enquadramento Escolar - escola, sala de aula, disciplina e alunos - é 

descrita num primeiro momento, pois desenham o contexto e traduzem os pontos de 

partida da ação do professor e influenciam o modo como o desenvolvimento 

curricular irá ser operado ao nível da sala de aula. Tendo em vista o modelo de 

aprendizagem mediada por projetos, traça-se a delineação do projeto que ocorre 

através da organização da ação, tendo em atenção conteúdos, atividades, meios, 

prazos e procedimentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem. 

A fechar a segunda parte do relatório, apresenta-se os contornos da Implementação 

do Projeto, capítulo que apresenta as estratégias e atividades desenvolvidas ao longo 

do processo ensino-aprendizagem, nomeadamente no que diz respeito à Definição do 

Projeto, Desenvolvimento das Fases do Projeto e Avaliação do Projeto. O processo 

culmina através de um Reflexão Crítica, ferramenta de análise que o professor faz da 

ação na sala de aula, tendo em consideração a metodologia adotada e os resultados 

obtidos. 
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Primeira Parte: Enquadramento teórico 

 

1. Currículo 

 

“Ensino (…) como a ação profissional inteligente e informada 
de fazer com que alguém aprenda, ou seja, se aproprie desse 
conhecimento e se torne competente nele.” 

(Roldão, 2008, p.57) 

Inauguramos o primeiro capítulo com a citação supracitada, porque nos conduz à 

reflexão acerca da ação de ensinar e suas implicações. Reflexão fulcral para o 

desenvolvimento do presente relatório e que entendemos necessária à condição de 

professor, para o exercício de uma regulação reflexiva da sua participação no 

desenvolvimento curricular. Desenvolveremos este capítulo em torno do conceito de 

ensinar, de forma integrada, em quatro conteúdos orientadores – Currículo e 

Desenvolvimento Curricular; Competência: Conceito inerente ao Desenvolvimento 

Currículo; Projeto Didático e Avaliação no processo de ensino-aprendizagem. 

 

1.1 Currículo e Desenvolvimento Curricular 

De acordo com vários autores, o conceito de currículo é polissémico e não possui um 

sentido unívoco, contudo é constante a ideia de que o currículo, enquanto projeto 

educativo e didático, encerra três ideias fundamentais: propósito educativo 

planificado no tempo e no espaço em função de finalidades, processo de ensino-

aprendizagem e, por último, um contexto específico.  

O currículo associa-se à necessidade de definir e organizar um conjunto de 

aprendizagens pretendidas, desejadas ou ocorridas e perspetiva-se como um 

instrumento socialmente válido pois serve um conjunto diverso e complexo de 

interesses tendo como base comum a preparação social dos indivíduos, assente em 

valores como a formação do carácter e da cidadania, a formação cívica e moral e a 

formação específica para uma vida ativa em sociedade. Apesar disso, não se pode 

ignorar que o currículo depende também dos condicionalismos económicos 
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existentes numa dada sociedade e que se refletem nas atitudes e valores assimilados 

pelos alunos.  

Esta perspetiva conduz à valorização da individualidade do sujeito e da sua cognição, 

das atitudes e valores, ao respeito pelas diferenças individuais e à procura de um 

desenvolvimento global e contínuo. De acordo com Roldão será “a resposta às 

necessidades sociais e de integração do indivíduo que marca a agenda da escola e do 

seu currículo” (2008, p.103). 

O currículo enquanto processo contínuo de decisão – o desenvolvimento curricular – 

é uma construção que ocorre em diversos contextos a que correspondem diferentes 

fases e etapas de concretização, articulados entre si, e que se situam entre as 

perspetivas macro (administração central), meso (escola/estabelecimento de 

ensino/agrupamento) e micro (de realização na sala de aula). (Roldão, 2008). 

O desenvolvimento curricular nos vários níveis deve ser entendido como um 

processo gradual e contínuo, envolvendo observação, reflexão e ajustamento. O 

currículo oficial decorrente desse processo não deve ser concebido nem 

interpretado como um conjunto de orientações rígidas e prescritivas, contudo deve 

contemplar os objetivos principais para a aprendizagem dos alunos, competências a 

desenvolver e orientações metodológicas. 

Na perspetiva de Pacheco (2001) a noção de desenvolvimento curricular depende da 

noção adotada de currículo, mas refere-se sobretudo ao processo de construção, ou 

seja, à conceção, operacionalização e avaliação. É um processo complexo e dinâmico 

que equivale a um repensar de decisões de modo a estabelecer uma relação entre o 

projeto socioeducativo e o projeto didático. 

O conceito de desenvolvimento curricular implica um processo de conceção da ação 

pedagógica que ocorre nos mais diversos âmbitos de decisão e que depende das 

condições reais, dos recursos e limitações existentes. Com o intuito de promover 

determinadas aprendizagens de uma forma realmente significativa, o currículo deve 

ser decidido numa perspetiva orientadora, tal como um projeto, deve ser aberto e 

flexível, permeável a modificações a alterações significativas no seu processo de 

desenvolvimento de acordo com os contextos reais da sua operacionalização. 
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No enquadramento deste entendimento de desenvolvimento curricular, será então 

interessante pensar em instrumentos de avaliação que possibilitem a regulação da 

aprendizagem. Abrantes apresenta-nos a avaliação como uma componente que deve 

ser entendida como parte integrante do currículo e como sendo uma ação que 

“envolve interpretação, reflexão, informação e decisão sobre os processos de ensino 

e aprendizagem, tendo como principal função ajudar a promover ou melhorar a 

formação dos alunos” (2000, p.9). 

Abrantes apresenta-nos ainda os princípios nos quais a avaliação deve basear-se: 

“consistência dos procedimentos de avaliação relativamente aos objetivos 

curriculares e às formas de trabalho efetivamente desenvolvidas com os alunos”, 

“reafirmar o caráter essencialmente formativo da avaliação e sublinhar que ela deve 

assumir igualmente um caráter positivo” e “rigor que deve estar associado aos 

procedimentos de avaliação e à confiança social na informação que a escola 

transmite” (2000, p.9). 

Desta forma, entende-se que a prática educativa é uma operação complexa, que não 

pode ser reduzida a uma intervenção meramente técnica e que não é congruente com 

os modelos de gestão que ignoram os contextos reais da escola. Assim sendo, o 

currículo deve ser decidido numa perspetiva orientadora e não determinante da 

prática. 

As decisões curriculares incidem sempre sobre objetivos, conteúdos, atividades, 

recursos e avaliação, assim, as fases de desenvolvimento curricular são tanto a 

expressão do propósito socioeducativo de um país como a expressão do propósito 

curricular e didático de um espaço escolar. Apresentado o processo compreende-se 

que a planificação seja uma atividade complexa, e que deve resultar de um equilíbrio 

de interesses e conflitos nas diversas fases do desenvolvimento do currículo. 

 

1.2 Competência: Conceito Inerente ao Desenvolvimento Curricular 

A escola é uma realidade muito complexa que exige uma constante redefinição de 

objetivos a diversos níveis, nomeadamente, do sistema educativo, das próprias 

escolas e das políticas escolares. Na atualidade é necessário pensar a escola para além 
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do tradicional modo de ação, a transmissão de conhecimentos, e assumir a 

responsabilidade de estimular e desenvolver um conjunto de disposições, de atitudes 

e competências (Hutmacher, 1992). 

Na Lei de Bases do Sistema Educativo lê-se: “O sistema educativo é um conjunto de 

meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que se exprime pela garantia de 

uma permanente ação formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global 

da personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade”.1 

O “pleno desenvolvimento da personalidade humana” compreende e é o centro de 

gravidade de todos os outros fins do direito à educação como direito de aprender e de 

aprender a ser. O respeito da pluralidade da natureza humana – componentes 

intelectuais, físicas, estéticas, morais e sociais – é condição necessária para que o 

indivíduo tenha a possibilidade de desenvolver-se de um modo satisfatório.  

O Relatório Delors2 (1996, p.77) declara que “a educação deve transmitir, de fato, de 

forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes e saberes-evolutivos, adaptados à 

civilização cognitiva, pois são as bases das competências do futuro”. De acordo com o 

Relatório Delors (1996) a educação está fundada à volta de quatro pilares, a saber:  

 Aprender a conhecer. Pressupõe aprender a aprender, traduz uma vontade em 

conhecer e compreender o mundo que rodeia o indivíduo, consumada através 

do exercício da atenção, da memória, do pensamento e do benefício das 

oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida. 

 Aprender a fazer. A fim de adquirir, não somente uma qualificação profissional 

mas, sobretudo, uma competência que qualifique o indivíduo para enfrentar 

numerosas situações, tais como: capacidade de iniciativa, comunicar, 

estabelecer relações interpessoais estáveis e eficazes, trabalhar em equipa, 

gerir e resolver conflitos. 

                                                           
1 Ministério da Educação, Lei de Bases do Sistema Educativo: Lei nº 49/2005 de 30 de Agosto – Versão 
consolidada em 30 de Agosto de 2005, capítulo I, Artigo 1º. 
2 O Relatório Delors foi preparado por uma Comissão Internacional criada pela Unesco e presidida por 
Jacques Delors. 
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 Aprender a viver juntos. Desenvolver a compreensão do outro e a perceção das 

interdependências patentes na realização projetos comuns e gestão de 

conflitos. 

 Aprender a ser. Para melhor desenvolver a personalidade e ser capaz de agir 

com uma capacidade cada vez mais reforçada de autonomia, de juízo e de 

responsabilidade pessoal, alicerces essenciais da criatividade e da inovação. 

O modo como os professores e escolas interpretam o currículo e elaboram o 

desenvolvimento curricular, está intimamente relacionado com a forma como 

entendem a função de ensinar: “ensinar como professar um saber (…) e ensinar como 

fazer com que o outro seja conduzido a aprender/apreender o saber que alguém 

disponibiliza” (Roldão & Gaspar, 2007, p.108). Face a uma nova realidade escolar, 

com a diversidade crescente dos públicos escolares o conceito de ensinar parece estar 

em reconstrução. 

O conceito de conhecimento está intimamente relacionado com a ideia de uso, implica 

capacidade e possibilidade de uso. Desta forma, ensina-se algo na escola no 

pressuposto de que o uso desses saberes é necessário ao indivíduo integrado numa 

determinada sociedade, quer na ação da sua vida pessoal como social e/ou 

profissional.  

Será, portanto, a competência que legitima o currículo escolar e constitui a meta a 

alcançar. A este respeito Roldão e Gaspar afirmam que “tomar os saberes como 

saberes em uso (…) implica assim ressignificar os tempos, os métodos, os espaços do 

ensinar e do aprender de modo a que sejam reconduzidos às suas finalidades de 

vitalização cultural e desenvolvimento do tecido humano e social” (2007, p.112). 

 

1.3 Projeto Didático 

No contexto de realização do currículo, o currículo real, os professores apresentam-se 

como intervenientes diretos de um projeto de formação, que será legitimado e 

modificado pelas características e experiências próprias dos alunos. 
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O professor deve participar ativamente no desenvolvimento do currículo e moldar o 

currículo à realidade escolar. De uma forma contextualizada organizar as atividades 

didáticas, produzir materiais curriculares e acompanhar os resultados dos alunos 

(Pacheco, 2001). A ação do professor enquadra-se no âmbito da interpretação do 

currículo, gerida em conformidade com um conhecimento profissional e o uso de 

estratégias fundamentadas que pressupõem a investigação e a experiência educativa. 

De acordo com Pacheco (2001), o projeto didático é aquilo que se designa como 

microssistema curricular e que tem por contexto a sala de aula possuidora de um 

forte caráter fenomenológico. A sua planificação tem como intenção clarificar aquilo 

que se pretende realizar, de forma linear, numa aula concreta ou num período de 

tempo mais alargado, mas também permite perspetivar e proceder a modificações ao 

longo do processo. Assim, entendemos a principal função da planificação como sendo 

a de organizar e prever, de um modo flexível, a articulação dos vários elementos 

didáticos (conteúdos, objetivos, atividades, materiais/recursos, tempo, avaliação), 

nos quais o professor se baseará para estruturar e orientar o processo ensino-

aprendizagem. 

A ação do professor é mediada pela informação que possui sobre os alunos e do 

contexto escolar, mas também pelos seus pensamentos, juízos e motivações, pelo que 

ao desenvolver o currículo fá-lo de uma forma pessoal. A forma como organiza 

metodologicamente a aprendizagem do aluno depende sobretudo da instrução que 

possui das fontes de conhecimento dos conteúdos de ensino e dos recursos 

disponíveis.  

As limitações originárias da organização da escola, constituição e número de alunos 

por turma, momentos do dia da aprendizagem, horário do professor, número 

excessivo de turmas e de alunos por professor e o próprio ritmo do ano letivo 

também condicionam a planificação do professor (Pacheco, 2001). 

A fenomenologia da sala de aula é caraterizada por aspetos de 

multidimensionalidade, simultaneidade e imprevisibilidade. Assim, embora a 

planificação seja um procedimento para organizar e prever decisões didáticas, na 

prática é um esquema de ação que abrange decisões que são tomadas pelo professor 

no momento da lecionação e depois desta, sendo que por essas questões 
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fenomenológicas há uma discrepância entre aquilo que se prevê antes da aula e 

aquilo que se concretiza durante a aula. 

Neste sentido, Roldão afirma que a operacionalização do currículo “estrutura-se em 

torno da noção de estratégia de ensino”, acrescenta que a estratégia “implica a 

conceção de um modo de agir eficaz, articulado em todas as suas componentes, de 

modo a maximizar a possibilidade de sucesso face a um objetivo pretendido”. O 

processo ensino-aprendizagem concebido estrategicamente pressupõe a realização 

de várias operações, tais como: análise do contexto, integração da unidade 

pedagógica no conjunto das aprendizagens e experiências do aluno, colocação de 

hipóteses, seleção, planificação e gestão de todo o processo de desenvolvimento 

curricular colocado em ação pela sua tomada de decisão. Este modo de agir permite 

ao professor a capacidade de “antecipar, conceber e reorientar» a sua ação «no 

sentido da aprendizagem visada”. (Roldão & Gaspar, 2007, p.89) 

 

1.4 Avaliação no Processo Ensino-Aprendizagem 

“A avaliação consiste no processo regulador das aprendizagens, 
orientador do percurso escolar e certificador das diversas 
aquisições realizadas pelos alunos” e “A avaliação tem por 
objetivo a aferição de conhecimentos, competências e 
capacidades dos alunos” 3 

Avaliar é parte integrante do desenvolvimento curricular e da sua gestão pelo 

professor, no âmbito do ensino secundário a avaliação das aprendizagens 

compreende as modalidades de avaliação formativa e avaliação sumativa.4 

Entende-se por avaliação formativa uma avaliação contínua e sistemática, tendo 

função diagnóstica, permite aos intervenientes obter informação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens, com vista ao ajustamento de processos e 

estratégias. Esta modalidade de avaliação ocorre durante o processo de ensino-

aprendizagem, sendo um procedimento através do qual o professor adapta as 

estratégias de ensino aos progressos e necessidades observadas dos alunos, visa 

                                                           
3 Decreto-Lei n.º 742004, 24 de Março, retificado pela Declaração de Retificação n.º 442004, 25 de 

Maio. 

4 Idem. 
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sobretudo detetar dificuldades dos alunos, mais do que avaliar o resultado final. No 

decorrer do processo de avaliação formativa, os critérios e os objetivos devem ser 

apresentados e discutidos com os alunos, este processo de avaliação formativa como 

um momento de aprendizagem tem de ser claro e entendível pelo aluno. 

Por sua vez, a avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante, 

tem como objetivos a classificação e a certificação. A avaliação sumativa procura 

estabelecer um balanço das aprendizagens do aluno e ocorre no final de um processo 

de ensino-aprendizagem.  

De acordo com Fernandes deve-se valorizar a avaliação formativa, como mecanismo 

de acompanhamento do processo ensino-aprendizagem, sendo que “a avaliação 

realizada pelos professores em contexto de sala de aula pode contribuir para ajudar 

os alunos a melhorar as suas aprendizagens. Em particular a avaliação de natureza 

formativa é, comprovadamente, um processo pedagógico que contribui para 

melhorar muito as formas de aprender e ensinar” (2008, p. 131). 

Apesar do conjunto dos momentos sumativos serem indispensáveis eles não são 

suficientes e não basta verificar se um aluno sabe um conteúdo, mas importa verificar 

se ele atinge um nível interpretativo e operacionalizador do mesmo. No seguimento 

desta perspetiva a avaliação tem de ser concebida quer ao longo do processo para o 

reorientar quando necessário – avaliação formativa, quer no final para fazer o 

balanço – avaliação sumativa.   

A utilização exclusiva da avaliação sumativa conduz à não reflexibilidade dos 

docentes e faz da escola uma instituição pouco ponderada e estática. Roldão 

apresenta os alunos como atores ativos no processo ensino-aprendizagem, para o 

qual têm de investir e trabalhar para aprender, “mas é a escola que tem a função de 

organizar adequadamente, através da ação dos seus professores e do seu modo de 

estruturar a sua prática, os modos de trabalho (…) que permitam que esse esforço de 

aprender ocorra” (2008, p. 45). A avaliação decorre e acompanha o modo como o 

professor organiza e intencionalmente orienta o processo dos alunos na 

aprendizagem de alguma coisa que se considera importante saber fazer e ficar capaz 

de usar e mobilizar. 
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A promoção da construção do processo de aprendizagem passa por uma gestão 

curricular não apenas baseada na apresentação dos conteúdos, com escassa 

orientação para a criação de competência, mas sobretudo no desenvolvimento de 

competências: daquilo que os alunos são capazes de fazer com os conteúdos 

programáticos ou como conseguem pensar, compreender factos ou solucionam 

questões, usando-os (De Ketele, 2000). Não se trata de negligenciar os conteúdos, 

mas dar-lhes um caráter mobilizador, o professor tem de selecionar e utilizar 

criteriosamente uma diversidade de atividades e tem de ser facilitador da 

comunicação, com o intuito de promover a participação ativa e construtiva dos alunos 

no processo ensino-aprendizagem. 

A avaliação entendida desta forma conduz-nos à necessidade de direcionar a atitude 

profissional dos professores e das escolas para o aprofundamento teórico acerca das 

competências, debatido o seu sentido e confrontando-o com as práticas que 

normalmente desenvolvem. É necessário alargar a qualidade e adequação dos modos 

de ensinar aos percursos e condições cognitivas dos sujeitos, para que um qualquer 

desfavorecimento social ou económico não limite as possibilidades de um aluno se 

tornar aprendente e competente. 

Avaliar competências vai obrigar a uma adequada clarificação dos objetivos em 

termos das competências pretendidas em coordenação com o desenvolvimento do 

trabalho das aulas. O desenvolvimento curricular entendido desta forma, tendo em 

vista as competências que se pretende que os alunos adquiram, resulta numa 

operacionalização curricular não assente em sequências temáticas, mas numa 

organização dos conteúdos e das atividades em função da competência pretendida. 

O professor deve, portanto, “ensinar e avaliar em permanência e no contexto de ações 

necessariamente mobilizadoras dos recursos de conhecimento que se vão dominando 

– avaliar ensinando, e ensinar avaliando” (Roldão, 2008, p. 58). 
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2. Era da Literacia Digital 

As novas tecnologias assumem cada vez mais um papel de destaque na sociedade 

atual em todos os seus sectores, sendo que no contexto português atual o 

aparecimento e evolução das novas tecnologias tem-se feito sentir nas organizações 

escolares, talvez também pelo seu carácter democrático e inclusivo. Como refere 

Teixeira (1995) a organização escolar é uma das mais importantes entre as 

organizações que compõem a nossa sociedade, pois de uma forma ou de outra exerce 

influência sobre as restantes. 

A importância e significado das novas tecnologias no seio da organização escolar é 

cada vez maior e tende para uma incursão massiva através da distribuição 

descentralizada de recursos informáticos, cada vez mais presentes na sala de aula, e 

com sistemas aplicativos desenhados e desenvolvidos para serem processados 

através dos mesmos. 

As novas tecnologias são também fundamentais para uma organização em rede 

funcional, pois esta necessita de ter meios adequados para o desenvolvimento de 

fluxos de informação, gestão e comunicação, seja esta interna ou externa. Deste modo 

a Internet e as outras novas tecnologias iniciaram mudanças fulcrais na forma como 

as escolas interagem entre si e no tipo de ligações que se podem estabelecer. 

Foi nos anos 60 do século XX que as novas tecnologias de informação e comunicação 

começaram a desempenhar um papel de alguma relevância nas organizações. Nesta 

fase inicial esta entrada das novas tecnologias os profissionais dos diversos ramos 

começaram a usufruir das novas tecnologias de forma displicente, sem que houvesse 

um processo do controlo ou coordenação destas por parte dos diretores.  

Em Portugal, será apenas nos anos 80 que as novas tecnologias são gradualmente 

adotadas como uma ferramenta essencial para o funcionamento das organizações 

escolares, criando assim mais-valias reais para as mesmas. Contudo, esta 

implementação é gradual, pois implica uma mudança cultural e de hábitos de trabalho 

de professores, alunos, funcionários, e demais atores. Como relata Morgan (1992, 

citado por Teixeira, 1995) uma nova forma de cultura é fruto da interação social e, 

portanto, não surge de forma abrupta. 
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Será a partir da segunda metade dos anos 90 do século XX que as novas tecnologias 

começaram a reestruturar ações adotadas pelos professores na sala de aula, 

realizando uma ponte do analógico para uma nova dimensão de características 

digitais. As novas tecnologias não só transformaram as interações entre o homem e a 

máquina, como também modificaram substancialmente o funcionamento da 

organização escolar no campo das relações interpessoais, no seu processo 

comunicacional, organização do trabalho docente, na estrutura e respetivo desenho 

curricular, níveis hierárquicos de autoridade, normas, papéis e formas do exercício do 

poder. 5 

Na atualidade a ação do professor na sala de aula ultrapassa os limites do clássico 

quadro de ardósia, do giz e da própria sala de aula, ela depende da iniciativa e 

empenho dos seus atores no processo de ensino-aprendizagem e não somente na 

transmissão de conteúdos.  

No início do século XX, o termo literacia estava relacionado com a capacidade de ler e 

escrever, apenas mais recentemente é que o sistema educativo público espera que 

todos os alunos aprendam a ler criteriosamente, escrevam persuasivamente, tenham 

pensamento e raciocínio lógico, resolvam problemas matemáticos e científicos 

complexos. Nos tempos de hoje, início do século XXI, a literacia básica inclui a 

capacidade de ler e compreender documentos complexos que incluam imagens e 

informação numa grande variedade de formatos tecnológicos (Lemke, 2002). 

O avanço tecnológico entranhou-se na nossa sociedade de forma consistente, mas ao 

analisarmos a sua influência no âmbito educacional verificamos uma discrepância na 

sua utilização. A atual sociedade em mudança remete para novas competências, sendo 

que o formato tradicional de ensino por si só já não consegue abranger de forma 

ampla o processo de ensino-aprendizagem.  

Robinson (2010) afirma que anestesiamos os nossos alunos, para que eles estejam 

aptos a receber saber, e não desenvolver competências que permitam prepará-los 

para o séc. XXI. As escolas não devem apenas promover o conjunto de conteúdos 

considerados centrais e fundamentais, mas também promover o entendimento desses 

                                                           
5 As TIC alteram a sequência tradicional das tarefas ou processos, assim como, inclusivamente foram 
eliminadas algumas etapas burocráticas. 
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conteúdos académicos a um nível mais elevado, nomeadamente com a inclusão de 

conhecimentos do século XXI interdisciplinares. As escolas devem incluir, de acordo 

com o seu contexto educacional, ferramentas digitais e providenciar plataformas de 

fácil acesso para utilização dos seus professores e alunos.  

Desta forma, surge o conceito de competências para o séc. XXI, associado ao facto do 

que estamos perante uma nova sociedade – com novas exigências no mercado de 

trabalho, intimamente ligada a mudanças socais e demográficas, associadas a 

alterações tecnológicas e à crise económica. Os conhecimentos, as competências e as 

aptidões da nossa sociedade atual são os elementos chave a desenvolver, no alcance 

da tão desejada inovação, produtividade e competitividade da nossa economia, 

contribuindo para o seu desenvolvimento.  

Lemke (2002) afirma que as tradicionais competências desenvolvidas na escola, não 

estão em desacordo com as novas competências, digamos antes que as competências 

para o séc. XXI são uma extensão destas, adaptadas ao uso das novas tecnologias e às 

exigências do trabalho. Atendendo a tudo isto, o sistema de ensino deve ser capaz de 

dar resposta, dotando os jovens e adultos de um leque alargado de competências mais 

genéricas e transversais, às necessidades para o futuro. Acreditamos que um sistema 

híbrido de ensino, que alie tecnologia à educação, conseguirá suscitar o modelo 

adequado de transmissão de conteúdo, tendo em vista a comunidade no qual está 

inserido. 

A formação de professores, em qualquer área disciplinar, deve incluir a competência 

digital dos mesmos como uma prioridade. Os professores devem mostrar confiança e 

capacidades no uso das ferramentas digitais, encorajando os estudantes a usarem de 

forma seletiva, consciente e crítica os conteúdos publicados online. O conceito de 

Literacia Digital não tem só a ver com o uso e o acesso às tecnologias, mas 

principalmente com a qualidade desse uso, os jovens só serão capazes de aplicar 

ativamente essas ferramentas se desenvolverem um pensamento crítico e um uso 

criativo das mesmas.  

Se por um lado temos os nativos digitais, os quais nasceram na era digital, como são 

uma grande maioria dos nossos alunos, por outro, existem os imigrantes digitais, que 
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incorporaram algumas destas novas tecnologias, tipicamente quase todos os 

professores que lecionam nas escolas.  

“A formação deverá permitir aos professores (…) incentivar os 
respetivos discentes não só a adquirirem os conhecimentos 
teóricos e as competências profissionais de que precisam, mas 
também a assumirem a responsabilidade pela sua própria 
aprendizagem, por forma a possuírem as habilitações 
necessárias na sociedade e no mundo do trabalho atuais” 
(Conselho da União Europeia, 2001, p.8) 

Os nossos alunos, os nativos digitais, mudaram a nossa sala de aula, será que as 

nossas práticas e estratégias de ensino acompanharam esta nova realidade?  

 

2.1       Competências para o aluno no século XXI  

“Para adquirir competências, os alunos precisam de “aprender 
a aprender” (…), ou seja, aprender a refletir de forma crítica 
sobre os objetivos das aprendizagens, a gerir essas 
aprendizagens com autodisciplina, a trabalhar de forma 
individual e em grupo, a procurar informação e apoio quando 
necessários e a explorar plenamente as oportunidades 
oferecidas pelas novas tecnologias.” (Comissão das 
Comunidades Europeias, 2008) 

A escola é uma realidade muito complexa que exige uma constante redefinição de 

objetivos a diversos níveis, nomeadamente, do sistema educativo, das próprias 

escolas e das políticas escolares. E uma aposta numa “educação de qualidade para 

todos” (Hutmacher, 1992, p.47) exige mudanças qualitativas na escola de modo a ir 

além da transmissão de conhecimentos, passando a ter também a responsabilidade 

de estimular e desenvolver um conjunto de disposições e de atitudes. As mudanças 

qualitativas nas escolas exigem um trabalho de reflexão e de coordenação entre os 

diversos atores, pois levanta questões de ordem pedagógica, metodológica e de 

sistematização e organização das escolas.  

No entendimento de que o capital intelectual é a força motriz para o séc. XXI, a 

tecnologia não mudou apenas a forma como os nossos alunos aprendem mas também 

o que é importante que estes aprendam (Lemke, 2002). O encorajamento de 

abordagens inovadoras do ensino pode acontecer através da inclusão da competência 

digital nos currículos educacionais em todos os níveis de aprendizagem e em 
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qualquer área disciplinar. O Conselho da União Europeia considera que os objetivos 

gerais que a sociedade atribui à educação e à formação são: “Desenvolvimento do 

indivíduo, para que possa realizar todas as suas potencialidades e ter uma vida feliz; 

Desenvolvimento da sociedade, em especial através do fomento da democracia, da 

redução das disparidades e das injustiças entre indivíduos ou grupos e da promoção 

da diversidade cultural; Desenvolvimento da economia, assegurando-se que as 

competências da força de trabalho correspondem à evolução económica e 

tecnológica” (2001, p.4). 

De acordo com o Conselho da União Europeia (2001, p.8) a sociedade atual espera 

que os indivíduos adquiram as competências necessárias para enfrentarem a vida e o 

trabalho. Tais competências compreendem qualificações profissionais e técnicas, bem 

como aptidões sociais e pessoais, sensibilidade e expressão cultural, que permitam 

aos indivíduos trabalhar em conjunto e serem cidadãos ativos. 

Tradicionalmente os professores eram a fonte de acesso ao conhecimento, a ação do 

professor era marcadamente expositiva e controlavam e direcionavam todos os 

aspetos do processo ensino-aprendizagem. Atualmente, com a implementação de 

novas tecnologias nas escolas e pelo facto dos alunos serem “nativos digitais”, a ação 

dos professores terá que assumir outros contornos (Anderson, 2010, p.6). Na era 

digital, com a expansão de fontes de acesso ao conhecimento, entende-se o professor 

como um facilitador da aprendizagem e orientador na seleção dos saberes, que 

oferece aos alunos mais opções, mas também mais responsabilidades no processo 

ensino-aprendizagem. 

Os professores precisam de começar a avaliar os estudantes pelo seu pensamento 

crítico, análise de problemas, gestão de informação e tomada de decisões, neste 

contexto a avaliação dos estudantes não pode efetuar-se unicamente através de testes 

estandardizados ou regras de conduta em sala de aula, mas deve ser sobretudo usada 

a avaliação formativa, uma vez que, possibilita mais eficazmente a identificação e 

resolução atempada dos problemas.  

Os alunos necessitam de adquirir novos conhecimentos e competências que 

estimulem o pensamento divergente e contribuam para uma adaptação positiva aos 

seus futuros empregos e a uma sociedade cada vez mais global e tecnológica. Neste 
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sentido, foram criados vários relatórios que sublinham a importância da valorização 

de novas competências adequadas ao século XXI, tendo em conta um novo contexto, o 

da Era Digital. De entre os vários relatórios, pela importância global e coerência 

formal, destacamos: 

 As recomendações da União Europeia (2006) são apresentadas num relatório 

que descreve as “Competências essenciais para a aprendizagem ao longo da 

vida”, identifica e define as competências essenciais que todos os cidadãos 

necessitam para serem bem-sucedidos, obterem realização pessoal, inclusão 

social, cidadania ativa e empregabilidade nesta sociedade em transformação.  

 Cheryl Lemke (2002) a pedido do Office of Educational Research and 

Emprovement, elabora um relatório onde apresenta as competências para o 

século XXI, que pensa serem globalmente essenciais para os alunos deste 

século, denominados pelo autor de “nativos digitais”.  

 ICT Transforming Education, relatório elaborado a pedido da Unesco, onde são 

apresentadas implicações da introdução das novas tecnologias nas escolas, que 

modificam necessariamente o papel dos vários atores. 

As competências para um aluno do século XXI, surgem enquadradas num contexto de 

transversalidade, entendidas com igual importância e podendo apresentar-se 

interligadas. Nos relatórios supracitados, as novas competências nem sempre 

apresentam a mesma denominação, contudo as semelhanças e caraterísticas são 

percetíveis e encontram-se dentro dos mesmos contornos.  

Assim, a denominação das competências para o século XXI, que apresentamos de 

seguida no presente relatório, é originária de fonte própria, constituída e resultante 

de uma pesquisa abrangente, a saber: Comunicação; Pensamento Matemático, 

Científico e Tecnológico; Literacia Digital; Pensamento Inventivo; Relação Interpessoal, 

Iniciativa e Autonomia e Dimensão Estética e Cultural. 
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2.1.1   Comunicação 

A capacidade cognitiva do indivíduo para interpretar o mundo e se relacionar com os 

outros, está intrinsecamente ligada à aquisição da língua materna. No contexto do 

século XXI, os indivíduos devem estar aptos a comunicar de forma oral e escrita em 

diversas situações de comunicação, é essencial que o indivíduo demonstre capacidade 

de controlar e adaptar a sua comunicação às exigências de cada situação.  

Neste sentido, a competência comunicativa de cada indivíduo implica interpretação e 

uso de textos complexos, com a incorporação de imagens, símbolos, gráficos e tabelas, 

não é suficiente para o aluno ler, escrever, ouvir e falar uma língua, pois tem de ser 

capaz de interagir com outros de forma apropriada e criativa em todas as situações da 

vida social e cultural, consoante as necessidades ou os interesses de cada um.  

Esta competência inclui também as capacidades de distinguir e utilizar diferentes 

tipos de textos, de procurar, reunir e processar informação, de fazer uso das 

ferramentas auxiliares e de formular e expressar os seus próprios argumentos, 

oralmente e por escrito, de uma forma convincente e adequada ao contexto. Na 

aquisição desta competência, o indivíduo toma consciência do impacto da linguagem 

sobre os outros e da necessidade de compreender e utilizar o sistema linguístico de 

uma forma intencional e integra. 

Comunicar acarreta outras particularidades quando se trata de uma língua 

estrangeira, relacionadas com questões idiomáticas, fatores culturais e convenções 

sociais. Um indivíduo apto para comunicar em línguas estrangeiras terá de ser capaz 

de compreender as mensagens faladas, de iniciar, manter e concluir conversas e de 

ler, compreender e produzir textos adequados às necessidades do indivíduo.  

 

2.1.2   Pensamento Matemático, Científico e Tecnológico 

Esta capacidade confere ao indivíduo a capacidade e a vontade de desenvolver e 

aplicar um raciocínio lógico e espacial para resolver problemas diversos da vida 

quotidiana, assim como, modos de representação: fórmulas, modelos, construções, 

gráficos, diagramas. 
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Entende-se que o indivíduo, em situações da vida quotidiana, deverá ter capacidade 

para aplicar os princípios e processos matemáticos de base, a capacidade para seguir 

e avaliar cadeias de raciocínio. 

No contexto de uma sociedade em transformação, esta competência prepara o 

indivíduo para a compreensão das mudanças causadas pela atividade humana e da 

responsabilidade de cada indivíduo enquanto cidadão, tal como o prepara para 

recorrer ao conjunto de conhecimentos e metodologias científicos sempre que 

necessário, para colocar questões e procurar respostas fundamentadas.  

Desta forma, o indivíduo deve ser capaz de reconhecer as características essenciais da 

pesquisa científica e ter a capacidade de comunicar as conclusões e o raciocínio que 

lhes subjaz. Esta competência inclui uma atitude de juízo crítico e de curiosidade, 

interesse pelas questões éticas e o respeito da segurança e da sustentabilidade.  

 

2.1.3   Literacia Digital 

A competência digital envolve a utilização segura e crítica das tecnologias de 

comunicação e informação (TIC) em qualquer contexto, implica o uso do computador 

para obter, avaliar, armazenar, produzir, apresentar e trocar informações e para 

comunicar e participar em redes de cooperação via Internet. 

O indivíduo deve ser capaz de utilizar as principais aplicações informáticas, 

nomeadamente: processadores de texto, folhas de cálculo, bases de dados, 

armazenamento e gestão de informação, e a compreensão das oportunidades e dos 

riscos potenciais da Internet e da comunicação por meios eletrónicos (correio 

eletrónico, ferramentas de rede) nos diversos contextos de atividade interpessoal. 

A utilização das TIC pressupõe a compreensão do potencial criativo e inovador 

associado à utilização das ferramentas disponíveis, assim como a consciência das 

questões ligadas à validade e à fiabilidade da informação disponível e aos princípios 

jurídicos e éticos ligados ao uso interativo das TIC. O reforço desta competência pode 

ser construído a partir do interesse em participar em comunidades e redes para fins 

culturais, sociais e/ou profissionais. 
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2.1.4    Pensamento Inventivo 

“learning organizes and reorganizes the brain”6  
(Bransford, 1999, citado por Lemke, 2002, p.18) 

A interação numa sociedade complexa e acelerada requer ao indivíduo estar apto 

para planificar, executar e gerir novos percursos. No sentido de compreender e 

monitorizar causas e efeitos é necessário ter em conta contingências, antecipar 

mudanças e compreender as interdependências dos sistemas. A gestão dos recursos, 

no que respeita a tempo, espaço e materiais, é cada vez mais imprescindível para a 

execução de uma estratégia bem-sucedida.  

Assim, o aluno deve ser orientado para uma flexibilidade e adaptabilidade à mudança, 

iniciativa e autonomia na sua aprendizagem (gerir objetivos e tempo e independência 

no trabalho). Esta competência implica que o aluno possua estratégias e métodos de 

estudo que lhe são próprias, conscientes e de acordo com as suas necessidades, nesse 

sentido terá que ser capaz de identificar oportunidades e ultrapassar obstáculo. Será 

então necessário aos alunos “apoiarem-se nas experiências de vida e de 

aprendizagem anteriores a fim de aplicarem os novos conhecimentos e aptidões com 

contextos variados” (União Europeia, 2006, p.16). 

Ao longo da vida o indivíduo deve mostrar-se apto para refletir criticamente nos 

propósitos e objetivos da sua ação, ou seja, ser capaz de tirar partido das 

particularidades dos contextos, de avaliar o seu próprio trabalho e percurso, pedir 

concelhos, informação e apoio, sempre que necessário. A otimização por parte do 

aluno dos recursos que possui significa uma gestão eficaz da sua própria 

aprendizagem, da sua carreira e da sua atividade profissional.  

Durante a era industrial, foi esperado dos trabalhadores e estudantes que seguissem 

ordens e procedimentos tecnicistas. Atualmente, é esperado que se adaptem e 

ajustem a ambientes transitivos e, sobretudo, que mantenham a sua curiosidade 

acerca do mundo e como ele funciona e que estejam adequadamente informados, 

mantendo o desejo contínuo de aprender.  

 

                                                           
6 Aprender organiza e reorganiza o cérebro (Tradução livre). 
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2.1.5    Relação Interpessoal 

As telecomunicações trazem para a sociedade a capacidade de comunicar em tempo 

real. Esta realidade transformou as empresas e possibilitou a entrada de novos 

especialistas para a tomada de decisões, agora necessariamente mais complexas, 

eficazes, efetivas e num período de tempo concreto.  

Atualmente, para se ser bem-sucedido, é necessário trabalhar em equipa e em 

colaboração, assim, as responsabilidades de um projeto são frequentemente divididas 

por grupos ou indivíduos. Uma colaboração bem-sucedida depende na capacidade de 

estabelecer estrategicamente a divisão de tarefas de acordo com capacidades de cada 

membro da equipa, assegurando contudo que cada um tem noção do projeto 

enquanto um todo, no sentido de perceber a pertinência e expectativa sobre cada 

uma das partes.  

A informação tecnológica (e-mail, fax, vídeo e áudio conferências, etc.) pode 

desempenhar um papel importante na forma como os indivíduos colaboram entre si, 

não só como facilitadora do processo de trabalho (Lemke, 2002). 

Esta competência abrange “todas as formas de comportamento que permitem ao 

indivíduo participar de forma eficaz e construtiva na vida social e laboral, em 

particular em sociedades cada vez mais heterogéneas, e resolver conflitos quando 

necessário” (União, 2006, p.16). Neste contexto, deverá o aluno ser capaz de 

“comunicar de maneira construtiva em diferentes meios, de demonstrar tolerância, 

de expressar e entender pontos de vista diferentes, de negociar inspirando confiança 

e de suscitar empatia” (União Europeia, 2006, p.17). A escola deve procurar incutir 

nos seus alunos uma atitude de colaboração, de determinação e de integridade. 

Para o aluno participar plenamente na vida cívica, ativa e democraticamente implica, 

ao aluno enquanto cidadão,  “uma reflexão crítica e criativa e uma participação 

construtiva em atividades da comunidade ou de proximidade, assim como no 

processo de decisão a todos os níveis” (União Europeia, 2006, p.17). 
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2.1.6    Iniciativa e Autonomia 

O nível de complexidade frequentemente presente na sociedade atual requer aos 

trabalhadores e estudantes uma cuidadosa planificação, gestão do trabalho e 

antecipação das contingências, implica concentração nos objetivos do projeto a 

desenvolver, sejam eles metas pessoais ou objetivos partilhados com outros, inclusive 

no trabalho. A execução de um projeto compreende criatividade, inovação e assunção 

de riscos.  

O aluno deverá ser capaz de trabalhar na realização das tarefas, individualmente e/ou 

no seio de um grupo e proceder à gestão dinâmica de projetos, nomeadamente no que 

diz respeito a capacidades de “planeamento, organização, gestão, liderança e 

delegação, análise, comunicação, balanço, avaliação e registo” (União Europeia, 2006, 

p.18). Para tal, o indivíduo deve ser capaz de escolher as ferramentas apropriadas à 

tarefa que está a desenvolver e aplicá-las em situações concretas de forma a 

acrescentar valor significativo com a sua prestação. O espírito de iniciativa prende-se 

com a capacidade dos indivíduos passarem das ideias aos atos, “know-what, know-

how, and know-who”7 (Henton, 2000, citado por Lemke, 2002, p.23). 

Esta competência é útil aos indivíduos em todos os papéis sociais que desempenham, 

torna-os conscientes dos contextos e amplia a capacidade de aproveitar as 

oportunidades, serve de base à aquisição de outras aptidões e conhecimentos mais 

específicos, assim como, tem a potencialidade de sensibilizar os alunos para os 

valores éticos e o fomento da boa governação (União Europeia, 2006, p.17). 

 

2.1.7 Dimensão estética e cultural 

Para uma apreciação e reconhecimento da importância da expressão criativa de 

ideias, das experiências e das emoções num vasto leque de suportes de comunicação, 

nomeadamente a música, as artes do espetáculo, a literatura e as artes visuais, o 

indivíduo deverá nutrir o contato com os diversos suportes de comunicação e possuir 

instrumentos de análise dos mesmos, nomeadamente desenvolver a capacidade de 

                                                           
7 Saber o quê, saber como e saber quem (Tradução Livre). 
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observação, compreensão da complexidade dos seus elementos formais e concetuais 

e elaborar pensamento crítico fundamentado e autónomo. 

Deverá fazer parte do conhecimento cultural de um indivíduo uma sensibilização 

para o património cultural, seja ele local, nacional e europeu ou mundial. Isto traduz-

se num conhecimento básico das obras culturais mais significativas e uma vontade 

em participar na vida cultural. Através desta competência o indivíduo está apto a 

compreender a necessidade de preservar a diversidade cultural e linguística do 

mundo, assim como, da importância da dimensão estética associada à vida 

quotidiana. 

No âmbito da criação e da expressão artística, o indivíduo deverá estar apto a 

apreciar e fruir de obras de arte e de espetáculos, expressar-se com o uso dos 

diversos suportes de comunicação, assim como, estar apto a confrontar os seus 

pontos de vista com terceiros. Uma profunda compreensão da cultura e um 

sentimento de identidade podem constituir a base para uma atitude aberta e de 

respeito em relação à diversidade das formas de expressão cultural. 

A expressão cultural está relacionada com o desenvolvimento da criatividade, que 

poderá ser aplicada em múltiplos contextos de índole profissional. A capacidade 

criadora de cada indivíduo está vinculada à dimensão estética do indivíduo, essa 

relação contribui ativamente para o seu pleno desenvolvimento. 
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3. Aprendizagem Mediada Por Projetos 

A aprendizagem mediada por projetos consiste num modelo que conduz os alunos a 

resolverem uma série de atividades complexas, que incluem planificação e 

estruturação, resolução de problemas8, tomada de decisões, criação de produtos e 

comunicação dos resultados (Bager, 2010). Para além disso, a aprendizagem mediada 

por projetos pode promover a leitura e discussão, dá enfase à autonomia da 

aprendizagem quer em pequenos grupos quer individualmente. A fonte deixa de ser 

apenas o professor e passa a ser múltipla, os estudantes são convidados a encontrar 

as suas próprias fontes, conduzindo e consolidando a sua própria pesquisa. 

Esta metodologia permite ao professor uma manutenção do tempo mais assertiva, 

reduz os conflitos e os maus comportamentos. Desta forma, os professores usam o 

tempo participando no projeto enquanto mentores e não como controladores (Bager, 

2010). 

A aprendizagem mediada por projetos pretende ser uma metodologia que vai ao 

encontro da Declaração de Bolonha, na qual é atribuído não só um papel mais ativo 

aos docentes, mas também aos alunos no desenvolvimento da sua aprendizagem 

(Concelho da União Europeia, 2001). Lima (2005) apresenta o ensino baseado em 

projetos da seguinte forma: 

“ (…) está centrado no aluno e no seu desempenho de modo a 
atingir as competências definidas. Os alunos aprendem através 
de experiências, em vez de exposições peço professor, embora 
ainda se recorra a aulas mais tradicionais. (…) centra-se no 
trabalho de equipa permitindo o trabalho o individual para a 
realização de tarefas atribuídas.” 

A aprendizagem mediada por projetos tem como objetivo principal desenvolver nos 

alunos a capacidade de agir com autonomia. Cabe ao professor aprender a guiar 

eficazmente os estudantes ao longo deste processo de aprendizagem, tal não irá 

acontecer automaticamente. Para que este modelo resulte, é necessário uma 

planificação bem estruturada, boa manutenção das atividades, objetivos concretos de 

                                                           
8 O problema pode ser teórico, prático, social, técnico e científico. O problema é um ponto de partida no 
processo ensino-aprendizagem dos estudantes e posiciona a aprendizagem num contexto específico 
(Barge, 2010). 
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aprendizagem, boa organização das tarefas a realizar e contínua verificação da 

eficácia do uso dado às múltiplas plataformas e ferramentas específicas do projeto.  

O carácter interdisciplinar de alguns projetos traduz-se num maior esforço de 

preparação prévia e acompanhamento por parte dos professores. A criação de 

espírito de equipa e do desenvolvimento da cooperação são essenciais para a sua 

elaboração, assim como todos os materiais necessários para o seu desenvolvimento e 

concretização.  

A introdução das novas tecnologias na sala de aula, nomeadamente as tecnologias de 

informação e comunicação, permitem a criação de condições para o desenvolvimento 

de novas competências, técnicas na gestão do hardware e do software e, por outro 

lado, a investigação, exploração e seleção de toda a informação que os alunos 

necessitam para desenvolver o seu trabalho. Face às novas tecnologias, o professor vê 

o seu meio alterado e com novas tarefas.  

Apesar de esta metodologia agregar todas as ferramentas utilizadas no ensino 

tradicional, nomeadamente, as avaliações sumativas, manuais, livros e apresentações, 

ela preconiza uma mudança no papel do professor. Este deverá passar a orientar, 

fornecer os meios, criar os recursos de aprendizagem, estimular o diálogo e o espírito 

reflexivo. Sendo que a aprendizagem mediada por projetos requer em primeiro lugar 

uma maior dedicação dos alunos à concretização do projeto, a trabalhar 

individualmente na investigação ou em grupo, o professor deverá conduzir os alunos 

a participar de uma forma ativa e crítica.  

A aplicação deste modelo pode sofrer variações na sua aplicação de professor para 

professor, na medida em que os limites da sua tipologia podem variar de acordo com 

os assuntos selecionados que o projeto irá tratar com a estrutura que irá assumir e na 

sua implementação. Os projetos podem ter a durabilidade de um dia ou de um 

período, podem combinar conteúdos de várias áreas ou restringirem-se ao 

aprofundamento de um conteúdo específico (Kuru, 2007). 

Assim sendo, existe alguma ambiguidade na definição do modelo de aprendizagem 

mediado por projetos. De acordo com Thomas (2000, citado por Mergendoller, et al., 

2006), seja qual for a variação que o modelo assume na ação de cada professor, a 
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aprendizagem mediada por projetos deve aproximar-se o mais possível das seguintes 

caraterísticas: 

 Relevância para o mundo real: atividades que se aproximem o mais possível de 

práticas profissionais da sociedade atual, ganhando desta forma uma 

contextualização plausível; 

 Indeterminação: atividades que requerem dos alunos tomadas de decisões 

espontâneas e criação de subunidades dentro das várias etapas de execução do 

projeto. 

 Tarefas complexas e sustentadas: determinação de prazos concretos para a 

execução das etapas, requerendo um investimento de tempo e recursos 

intelectuais. 

 Múltiplas perspetivas: Promover a oportunidade de analisar e perspetivar as 

tarefas com diferentes pontos de vista, utilizar recursos variados e selecionar 

informação relevante. 

 Múltiplas soluções: atividades que permitam maior número de soluções 

originais possíveis, em vez de uma resposta única. 

 Produtos inovadores: atividades autênticas proporcionam a criação de 

produtos únicos que valem por si mesmos. 

 Avaliação contínua: A avaliação encontra-se naturalmente integrada no 

processo ensino-aprendizagem, de um modo semelhante aquele que acontece 

na avaliação da prática profissional no mundo real. 

Lima (et al., 2005) acrescenta que para um projeto ser bem-sucedido é necessário: 

 Uma boa gestão de trabalho de equipa – fator apontado como uma das maiores 

dificuldades sentidas pelos alunos; 

 Acompanhamento e orientação constante do professor, e, no caso de estarem 

envolvidos vários professores, coordenação, bom planeamento, reuniões de 

equipa e de orientação.  
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A aprendizagem mediada por projetos é sinónimo de aprendizagem em 

profundidade, pois conduz os estudantes a envolverem-se e desenvolverem questões 

e conceitos centrais ao programa de uma disciplina. A aprendizagem em 

profundidade requer dos estudantes pesquisa, inovação e criação de novos produtos 

com valor. 

Este modelo de aprendizagem reflete um compromisso explícito em ajudar os 

estudantes a aprender não apenas conteúdos, mas também competências essenciais 

para que os estudantes possam fazer uso do conhecimento adquirido ou que venham 

a adquirir. Tais competências dizem respeito a capacidades de comunicação, 

organização, responsabilidade, pesquisa e seleção de informação, autoavaliação e 

autorreflexão, participação no grupo de trabalho e iniciativa.  

Sendo que, na aprendizagem mediada por projetos, os estudantes têm oportunidade 

não só de desenvolver tais competências, mas também de expor as suas próprias 

ideias e opiniões, para que o grupo possa tomar decisões e atingir os objetivos, 

afetando o processo de aprendizagem de todos os membros (Bager, 2010). De acordo 

com Mergendoller (et al., 2006) definem a aprendizagem mediada por projetos da 

seguinte forma: 

“a systematic teaching method that engages students in learning 
essential knowledge and life-enhancing skills through an 
extended, student-influenced inquiry process that is structured 
around complex, authentic questions and carefully designed 
products and tasks.”9 

O procedimento com que se implementa esta metodologia é mais uma forma de 

incluir os elementos de uma turma do que colocar ordem na sala de aula, uma vez que 

o processo inicia-se com a planificação do projeto em turma e termina com a 

autorreflexão da turma. Para que o projeto seja uma oportunidade de aprendizagem, 

tem de ser adequadamente estruturado e gerido. Se os alunos poderem concluir o 

projeto sem que aquilo que se produz implique inovação ou o desenvolvimento de 

novas capacidades, então a oportunidade de aprender intrínseca a esta metodologia 

desvanece-se e deixa de fazer sentido. 

                                                           
9 Um método de ensino sistemático que envolve os alunos na aprendizagem de conhecimentos 
essenciais e competências para a vida, através de um prolongado processo de investigação 
influenciado pelos estudantes que está estruturado em torno de questões complexas e genuínas, assim 
como por objetivos e tarefas cuidadosamente planificados (Tradução Livre). 
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Entende-se que este tipo de metodologia possibilita ao educando estabelecer uma 

ligação direta com a vida real e, em alguns casos, incutir-lhe um espírito 

empreendedor, que lhe permita dar uma continuidade ao projeto profissionalmente, 

contribuindo para a sua inclusão no mercado de trabalho.  

Os alunos dão a conhecer o seu trabalho, sujeitando-o à crítica, desenvolvendo a 

capacidade de escutar e expressar as suas ideias de uma forma clara perante os 

outros em diversas formas. Por outro lado, o trabalho será desenvolvido de uma 

forma construtiva, em torno de respostas a questões diretas, para as quais o aluno 

deverá investigar, quer através do uso das novas tecnologias quer através da leitura 

de documentos impressos. 

A aprendizagem mediada por projetos não significa entender os estudantes como 

autodidatas, que não recebem ou recebem pouca orientação do professor, agentes 

com total liberdade de ação e de escolha. Pelo contrário, esta metodologia atribui ao 

professor uma maior responsabilidade na supervisão e orientação da turma, sendo 

necessário construir comentários de resposta apropriados e estruturados às 

necessidades detetadas. A supervisão e intervenção do professor devem contribuir 

para a formação de pensamentos e de ações que vão de encontro aos objetivos de 

aprendizagem pretendidos. Mayer (2004, citado por Mergendoller, et al., 2006) 

afirma: 

“Students need enough guidance to become cognitively active in 
the process of sense making, and students need enough guidance 
so that their cognitive activity results in the construction of 
useful knowledge.”10 

 

3.1      Etapas para a criação de um projeto 

Mergendoller (et al., 2006) identificou quatro etapas para a criação de um projeto, 

assim como, descreve a gestão das atividades envolvidas nessas etapas. Durante a 

implementação do projeto a responsabilidade deriva subtilmente entre professores e 

alunos. Nas etapas iniciais, o professor lidera a planificação do projeto e conduz os 

                                                           
10 Os estudantes precisam uma orientação suficiente para se tornarem cognitivamente ativos no 
processo de concretizar um sentido, bem como para que a sua atividade cognitiva resulte na 
construção de conhecimento útil (Tradução Livre). 
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alunos ao entendimento das implicações, nomeadamente que conduta se espera 

deles. Por sua vez, os alunos assumem maioritariamente a responsabilidade da 

implementação no decorrer das etapas intermédias, onde efetuam pesquisa, projetam 

e criam o produto final. Na última etapa, o professor tem de assegurar que a avaliação 

do processo é rigorosa e apropriada, será portanto uma oportunidade para refletir 

acerca das atividades desenvolvidas e aprender com o processo ocorrido, sendo este 

o momento ideal para aferir os aspetos negativos e positivos do projeto e da forma 

como foi planificado e implementado. 

 

3.1.1    Etapa zero  

O desenvolvimento de um projeto deve começar com uma cuidada planificação do 

mesmo, sendo que é necessário ter presente a possibilidade de existir uma variação 

entre o que se planifica e o resultado final. A etapa zero acontece antes dos estudantes 

iniciarem o projeto. Os estudantes poderão estar presentes na planificação do projeto, 

mas a decisão final será feita pelo professor baseado na caracterização da turma, dos 

recursos disponíveis, na experiência que os alunos possam ter no desenvolvimento de 

projetos e nas capacidades e ideias que os estudantes demonstraram ter na 

participação da planificação do projeto. Em última instância será da responsabilidade 

do professor determinar se o projeto providencia uma experiência de aprendizagem. 

O foco de um projeto será o de resolver um problema (Kuru, 2007), sendo que o 

conceito de problema no âmbito da aprendizagem mediada por projetos é entendido 

como uma questão em aberto, com múltiplas soluções e múltiplos percursos. Assim 

sendo, ao longo do processo da construção de um projeto, as ideias e os métodos 

serão analisados e processados de acordo com as necessidades verificadas e os 

estudantes ver-se-ão forçados a desenvolver capacidades de comunicação de ideias e 

de opiniões, com o intuito de expor o seu juízo e encontrar soluções em grupo. Esta 

imprevisibilidade ao invés de ser um constrangimento, tende a ser uma oportunidade 

de entender melhor os conceitos, colocar questões e dinamizar a aprendizagem e a 

participação dos alunos e dos professores. 

O projeto deve ser suficientemente complexo de forma a proporcionar o 

desenvolvimento técnico e cognitivo efetivo a cada um dos alunos, que seja 
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necessário o esforço de um grupo para o realizar e promova a investigação e seleção 

da informação relevante (Kuru, 2007). O projeto deve estar em sintonia com os 

objetivos da disciplina e direcionado para finalidades explícitas, nomeadamente o 

desenvolvimento de competências específicas. Através de uma clara planificação do 

projeto os professores estarão melhor preparados para orientar os alunos 

convenientemente, sendo que essa orientação traduz aquilo que é esperado que os 

alunos aprendam. 

O sucesso ou insucesso de um projeto está intimamente relacionado com o sistema de 

avaliação adotado pelo professor. Sendo que qualquer estudante é sensível ao modo 

como o seu trabalho é avaliado, o conhecimento dos critérios e os métodos de 

avaliação irá influenciar significativamente a postura e participação dos estudantes. 

Black e William (1998, citados por Mergendoller, et al., 2006) afirmam que a 

aprendizagem dos alunos é facilitada quando se proporciona a partilha e discussão 

acerca da evolução de um trabalho no qual eles participam diretamente. 

A organização e seleção dos recursos inerentes ao desenvolvimento de um projeto 

devem ser feitas antes de este começar ou até ser definitivamente definido. As 

tradicionais salas de aula não configuram o cenário desejável para o desenvolvimento 

de um projeto, de acordo com Newell (2003, citado por Mergendoller, et al., 2006) o 

espaço de trabalho deveria ser: 

“open, flexible space so that students may utilize it for a variety of 
uses. (…) project processes need room, so that learners may 
spread out materials they use to product authentic products. 
Other breakout rooms are also needed. Having a room where 
science experiments may be set up is necessary. Having space for 
art area, a “shop” area, and a media resource center would be 
wonderful.”11 

A aprendizagem mediada por projetos requer aos estudantes trabalho colaborativo 

em grupo, pelo que os critérios dessa parceria necessitam de ser claramente 

estabelecidos. A composição de um grupo revela complexidade, fatores como género, 

                                                           
11 (…) um espaço aberto, flexível para que os estudantes o possam utilizar para uma variedade de fins. 
(...) o processo de um projeto precisa de espaço, para que os estudantes possam espalhar os materiais 
que usam na produção de produtos genuínos. Espaços em anexo também são necessários. A existência 
de um espaço para experiências científicas também é necessário. A existência de um espaço para a área 
artística, armazenamento de materiais e centro de recursos informáticos seria maravilhoso (Tradução 
Livre). 
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atividades a desenvolver, dimensão do grupo, coesão do grupo, experiência do 

professor, normas de turma e de grupo, entre outros, influenciam a interação do 

grupo e a aprendizagem individual. Tendo em conta que a composição dos grupos 

tem implicações na gestão de um projeto, deve ser cuidadosamente reconsiderada a 

sua formação caso se verifique necessário. 

 

3.1.2   Etapa Um 

Iniciar um projeto, que se pretende bem-sucedido, está dependente de várias 

componentes. É importante conseguir o interesse dos estudantes e alimentar a sua 

motivação para levar até ao fim o projeto que se pretende desenvolver. Para tal o 

professor pode, entre outras coisas, convidar especialistas para apresentarem o seu 

trabalho em sala de aula, mostrar vídeos ou documentos e promover discussões em 

grupo.  

Também é necessário que haja uma partilha de expetativas entre professores e 

alunos acerca daquilo que se espera da ação de cada um e daquilo que se espera 

aprender. Uma possibilidade será o professor mostrar à turma trabalhos 

desenvolvidos anteriormente, que considera serem trabalhos de qualidade e 

promover a discussão acerca das suas caraterísticas e dos métodos de trabalho 

adotados, o que permite aos estudantes transportarem essa informação para o 

projeto a desenvolver e fomenta a procura da superação e inovação. 

Para que o nível de produtividade seja alto desde o início, contando com a 

participação de todos os elementos da turma, é necessário clarificar as datas de 

entrega de cada uma das fases do projeto, assim como, definir os critérios de 

avaliação utilizados. O professor deve atribuir tarefas não só ao grupo, mas também 

tarefas específicas para cada elemento do grupo, sendo que a responsabilidade da sua 

concretização é igualmente atribuída.  
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3.1.3    Etapa dois 

Necessariamente, a gestão das fases de um projeto dá-se através da forma como o 

professor trabalha com os grupos e os orienta, contudo essa relação deve ser cuidada 

e subtil. Sendo que um dos objetivos é o desenvolvimento da autonomia do aluno, a 

intervenção do professor deve ser suficientemente presente para que o aluno 

continue concentrado e motivado, mas não deve ser consecutiva para que o aluno não 

deixe de trabalhar com autonomia. 

Para que o processo de trabalho seja fluído, é necessário que os estudantes tenham 

conhecimentos dos recursos disponíveis, selecionados na etapa zero, onde os podem 

encontrar e como devem ser usados. O professor deverá ajudar os alunos a antecipar 

e identificar os recursos necessários às tarefas a executar, para que no momento 

adequado eles sejam capazes de os utilizar. 

No momento em que os estudantes partilham resultados das tarefas que executaram 

perante o professor e colegas da turma, deve ser promovido um ambiente em que ele 

se sinta seguro e confortável para dizer o que pensa, assim como, para que os colegas 

se sintam seguros para comentar. De acordo com Berger (2003, pp. 93-94, citado por 

Mergendoller, et al., 2006,) a elaboração de um comentário deve seguir as seguintes 

caraterísticas: 

 Procurar ser específico: Arguir tendo como base elementos formais e objetivos 

inerentes aos resultados obtidos; 

 Procurar ajudar: o principal objetivo de um comentário deve ser ajudar, não se 

deve perder tempo com detalhes irrelevantes, mas construir informação 

fulcral para o desenvolvimento individual e de grupo; 

 Clarificar os fundamentos e as fontes utilizadas; 

 Criticar o trabalho e não a pessoa; 

 Orientar com o uso de questões, em vez de formas frásicas imperativas. 

Através da orientação dada pelo professor, colaboração entre os membros do grupo e 

uma reflexão partilhada acerca dos resultados obtidos ao longo das várias fases do 
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projeto, os estudantes devem ser estimulados a pensar criticamente acerca do seu 

trabalho e irem para além das respostas óbvias (Bager, 2010). 

 

3.1.4    Etapa três 

A última etapa da aprendizagem mediada por projetos diz respeito à 

apresentação e avaliação final daquilo que foi aprendido ao longo do processo de 

desenvolvimento do projeto e do produto final concebido - um relatório, um filme, um 

produto de Design, entre outros. (Kuru, 2007). Os projetos são tipicamente 

concebidos para possibilitar a apresentação das aprendizagens de cada aluno perante 

a turma – autoavaliação, e da turma no âmbito da comunidade escolar - proceder à 

organização de uma exposição ou de outras atividades relacionadas. 

Neste momento, o professor também deve analisar e considerar mudanças a aplicar 

num projeto futuro. Mergendoller (et al., 2006) afirma que estes momentos de 

reflexão são uma oportunidade para o professor questionar a sua contribuição para o 

desenvolvimento do projeto, acrescenta que o professor deve principalmente refletir 

sobre as seguintes ideias: 

 Os alunos tiveram tempo suficiente? 

 Que outros recursos poderiam ser usados? 

 A complexidade dos conteúdos é adequada? 

 Dever-se-ia incluir ou excluir conteúdos? 

 Os comentários e incentivos foram adequados? 

 Dever-se-ia incluir ou excluir estratégias? 

 Em que momentos é que os grupos tiveram dificuldades de relacionamento? 

 Porquê? 
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Segunda Parte – Metodologia de Aprendizagem por Projetos 

 

Introito 

Tendo em consideração a fundamentação teórica anteriormente apresentada, 

entendemos que a escola, inscrita na sociedade atual e não alheia às mudanças do 

séc. XXI, tem uma agenda própria de acordo com a perceção que assume do contexto 

e dos seus atores. A sua autonomia, como visa o Decreto-Lei nº6/2001, de 18 de 

Janeiro, tem como fito dar “ (…) resposta às necessidades sociais e de integração do 

indivíduo” (Roldão, 2008, p.103). 

Para que as aprendizagens ocorram de forma realmente significativa, o currículo 

deve ser decidido numa perspetiva orientadora, tal como um projeto, deve ser 

aberto e flexível, assim como permeável a modificações e alterações significativas no 

seu processo de desenvolvimento, de acordo com os contextos reais da sua 

operacionalização.  

Segue-se a apresentação do projeto didático desenvolvido com um grupo de 

adolescentes do 12º ano, com idades cuja média é de 18 anos, no Instituto Ciências 

Educativas. No âmbito da disciplina de Oficina de Artes desenvolveu-se um projeto de 

vídeo com utilização da técnica de animação stop motion.  

A exposição do projeto divide-se em três capítulos: o primeiro capítulo é referente ao 

enquadramento escolar, contém a caraterização do contexto, da disciplina, a 

planificação de competências e objetivos e a justificação teórica da estratégia; o 

segundo capítulo é relativo à implementação do projeto, onde são apresentadas as 

estratégias e atividades desenvolvidas e é descrito o processo ensino-aprendizagem; 

por último, apresenta-se as ferramentas de avaliação e procede-se a uma reflexão 

crítica. 
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1. Enquadramento Escolar 

 

1.1 A Escola  

O Instituo Ciências Educativas situa-se numa das zonas mais recentes do concelho de 

Odivelas, na Serra das Amoreiras, freguesia da Ramada do concelho de Odivelas. A 

comunidade escolar reflete uma homogeneidade social, cultural e linguística patente 

na localidade, composta por uma população maioritariamente jovem e predomina o 

setor terciário.  

Sendo a escola um estabelecimento particular recebe alunos provenientes de vários 

bairros adjacentes, assim como alunos de outras localidades que por motivos 

específicos optam por frequentar o Instituto Ciências Educativas. Contudo a 

homogeneidade do público escolar mantém-se presente. 

A maioria dos alunos pretende seguir estudos até ao ensino superior, sendo que a 

taxa de sucesso apresenta-se positiva. O Instituto Ciências Educativas foi alvo de uma 

intervenção arquitetónica no ano de 2002, o que permitiu ampliar a oferta educativa 

da escola, nomeadamente com a criação da oferta do Curso-Humanístico de Artes 

Visuais. As suas instalações, agora mais modernas, ainda sofrem de uma carência de 

recursos, principalmente no que diz respeito à ausência das novas tecnologias em 

sala de aula e falta de recursos para o ensino das Artes Visuais (Anexo A). 

O Projeto Educativo da Escola vai de encontro às necessidades da sociedade atual. No 

site oficial da escola pode ler-se: 

 “O Projeto educativo – ICE Inovar/Criar Uma Educação para o 
Século XXI, visa despertar nos alunos o gosto por aprender, e 
aprender não só na sala de aula, mas em contextos diversos, 
despertando sensibilidades, estimulando a criatividade, 
desenvolvendo o pensamento crítico e a capacidade de intervir 
socialmente de uma forma responsável e construindo uma 
cidadania ativa e participativa em ambiente democrático”.12 

 

                                                           
12 O documento integral do Projeto Educativo da Escola não se encontra disponível para consulta 
pública no site oficial da escola. Ver informação em: www.ice.edu.pt, consultado em 15 de Maio de 
2012. 

http://www.ice.edu.pt/
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1.2 Sala de Aula 

A sala de aula de Oficina de Artes tem aproximadamente trinta e cinco metros 

quadrados, é um espaço amplo tendo em conta o número de alunos. Contudo, não 

possui sala de anexo nem praticamente outros recursos sugeridos no programa da 

disciplina, nomeadamente água corrente.  

A sala de aula está virada a sul para um pequeno jardim, seguido de um outro 

pavilhão, desse lado da sala existem janelas amplas ao longo da parede, 

proporcionando uma boa iluminação natural. No entanto, os estores das janelas não 

funcionam adequadamente e não é possível fechá-los por inteiro. 

Na parede a Oeste existe um quadro de xisto que raramente é utilizado. Na interseção 

da parede a Oeste e a parede a Norte encontra-se a secretária da professora. Por sua 

vez, na parede a Norte, junto da secretária da docente, existe uma pequena prateleira, 

seguida de um quadro amplo de cortiça. A Este da sala de aula há uma fileira de 

cabides para pendurar roupa, que raramente é utilizada para esse fim, assim como 

duas bancadas antigas com tornos manuais.  

O chão é de tijoleira, o que facilita a limpeza, a luz artificial é feita com fluorescentes. 

As carteiras dos alunos são individuais e de pequenas dimensões, pelo que é 

necessário agrupar várias carteiras quando necessitam de trabalhar peças de grande 

formato. A adequação dos meios às necessidades dificulta a manutenção do tempo e 

do espaço da sala de aula, para além de acentuar a possibilidade de ocorrência de 

acidentes, principalmente com os trabalhos ou com os materiais que estão a ser 

utilizados pelos alunos.  

Para além do que foi descrito não existem outros recursos na sala de aula. 

Normalmente, quando os alunos precisam de ferramentas, como por exemplo um 

martelo, deslocam-se à sala de Educação Tecnológica. Quando é necessário utilizar 

computadores ou aceder à internet deslocam-se à Mediateca. Existem três projetores 

portáteis na escola, contudo devido à grande afluência de requisições são de difícil 

acesso. Em todas as salas existe wireless, sendo possível utilizar computadores 

pessoais em sala de aula para ter acesso à internet. 
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1.3 Os Alunos 

A caraterização dos alunos que compõem uma turma é fundamental para a promoção 

de uma estratégia de ensino eficaz. É importante o professor pensar a sua ação de 

acordo com a turma que tem e em particular com cada um dos seus alunos (Anexo 

A.2). Este projeto aplica-se a alunos que se enquadram na fase final da adolescência, 

com uma média de idade de 18 anos, que frequentam o 12º ano de escolaridade. O 

nível socioeconómico e cultural dos alunos é heterogéneo, sendo que existem alunos 

cujos pais frequentaram o ensino superior e outros que frequentaram apenas o 

ensino básico. São jovens motivados para as Artes Visuais, com resultados médios de 

nível Bom nas disciplinas específicas do Curso-Humanístico de Artes Visuais. 

Importa igualmente procurar desenvolver aqui outras caraterísticas dos alunos da 

turma 12º CAV, nomeadamente o estádio de desenvolvimento confinante ao período 

da adolescência em que os alunos se encontram. Entende-se adolescência como 

período de vida entre os 11-12 e os 18-20, inicia-se pela puberdade e termina com a 

formação de valores e a identidade que caraterizam a idade adulta. A adolescência é 

“(…) a interface entre processos biológicos já referidos (e que são universais) e a 

individualidade que carateriza aquele adolescente” (Sampaio, 1993, p.100). 

A nível de desenvolvimento físico, todos os elementos da turma ultrapassaram a fase 

da puberdade, já possuem, portanto, um corpo de adulto e nota-se um nivelamento no 

aspeto físico. Estes adolescentes já passaram pelo processo de aceitação do próprio 

corpo e tomada de consciência do papel masculino e feminino, normalmente mais 

visível em adolescentes entre os 11 e 16 anos. 13  

A nível cognitivo, encontram-se no estádio das operações formais, caraterística que 

envolve a “capacidade para fazer operações com proposições hipotéticas, em vez de 

estar limitada pela própria experiência ou por aquilo que tem à sua frente14” (Bruner, 

1998, p.55). Conseguem pensar sobre o seu próprio pensamento (autorreflexão) e 

sobre o pensamento dos outros, ou seja, o adolescente “consegue agora pensar em 

                                                           
13 As mudanças físicas trazem alguns constrangimentos à autoimagem do indivíduo e pode afetar a 
construção da identidade pessoal de cada um. Os adolescentes observam os seus pares e verificam a 
existência de níveis de maturidade física e psicológica diferentes. São também muito contrastantes as 
diferenças de desenvolvimento entre raparigas e rapazes na primeira fase da adolescência (Sampaio, 
1993). 
14 Caraterísticas relativas ao estádio das operações concretas, dos 15 aos 17 anos (Bruner, 1998). 
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variáveis possíveis e até deduzir relações potenciais que, mais tarde, poderão ser 

verificadas pela experiência ou pela observação” (Bruner, 1998, p.55).  

Tais caraterísticas da atividades demonstram um potencial imaginativo e capacidade 

intelectual de experimentar ideias, pensar em si próprio e sobre a sua identidade e, 

sobretudo, obter noção de si e do outro. 

Uma das ações que o adolescente tem de levar a cabo para atingir a idade adulta é o 

desenvolvimento da autonomia. Esta “diz respeito não só à progressiva separação dos 

pais, mas também está relacionada com a capacidade de decidir e com a segurança de 

si próprio, nos comportamentos e nos valores do adolescente” (Sampaio, 1993, p.102) 

Uma das estratégias inerentes à construção da identidade do adolescente passa por se 

integrar num grupo de pares15, entre os 15 e 17 anos. Contudo, a necessidade de 

pertencer a um grupo diminui na terceira fase da adolescência, contexto em que se 

integra a turma envolvida no projeto de estágio, e inicia-se uma maior atenção pelo 

envolvimento afetivo-sexual (Sampaio, 1993). 

O desenvolvimento emocional do adolescente passa pelo processo de ganhar 

tolerância às emoções voláteis, aceitando as vicissitudes emocionais sem condenação, 

equilibrar a impulsividade e a agressividade. Na terceira fase da adolescência, “os 

comportamentos tornam-se menos agressivos, o desporto regra geral baixa 

ligeiramente de importância16 e é ao redor da música e das saídas noturnas que o 

agrupamento se estrutura de novo” (Sampaio, 1993, p. 110). 

Para que o processo de transição de adolescente para adulto seja bem-sucedido é 

necessário o desenvolvimento da autonomia, a evolução do grupo, e experiências de 

desenvolvimento afetivo/sexual. Temos que “a identidade sexual e a formação de 

caráter e de um sistema de valores marcam o fim da adolescência” (Sampaio, 1993, 

p.110), a fidelidade torna-se importante na última fase da adolescência. 

 
                                                           
15 De acordo com Daniel Sampaio (1993), podemos distinguir em três períodos: o primeiro 
predominantemente de um só sexo, o segundo, com a entrada de elementos do outro sexo, e ainda um 
terceiro, o namoro entre os membros. 
16 Para Daniel Sampaio o desporto assume um papel fundamental na segunda fase da adolescência 
(entre os 15 e 17 anos). De acordo com relatos de adolescentes presentes em entrevistas publicadas no 
livro “Vozes e ruídos: Diálogos com adolescentes” de 1993 do autor, o desporto desempenha um papel 
determinante na libertação da tensão. 
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2. Etapa Zero – Delineação do Projeto 

De acordo com o Programa da Disciplina Oficina de Artes (Anexo B.1), o Projeto 

Curricular de Turma (Anexo B.2) e tendo em consideração o enquadramento escolar 

começa-se por dar forma à planificação do projeto relativo à prática de ensino 

supervisionado. As orientações destes pontos de partida prendem-se a uma 

perspetiva do desenvolvimento curricular baseada no contexto, tendo em 

consideração os interesses e motivações dos alunos. Neste âmbito promove-se a 

autonomia dos professores na gestão curricular para construção de ambientes de 

aprendizagem adaptados aos contextos. Prevalece igualmente a promoção das novas 

tecnologias, do trabalho em grupo, do desenvolvimento de projetos, a perspetiva 

crítica e a intervenção no âmbito da comunidade. 

A conceção global do projeto didático procura dar resposta às seguintes questões: 

“Que se deve ensinar, quando e como?” (Bruner, 1998, p.28). O professor deve 

procurar valorizar não só os conteúdos, mas também adequar as estratégias 

utilizadas no processo ensino-aprendizagem ao contexto, de forma a incitar o uso e 

mobilização dos conhecimentos adquiridos e manter níveis de motivação elevados. 

 

2.1 Organização da Ação 

Na primeira aula, os alunos expõem que no âmbito da realização de um projeto 

artístico sentem-se motivados para trabalhar com o uso das novas tecnologias, 

nomeadamente no que diz respeito a programas de edição de imagem e som. Através 

de um debate em torno do “Módulo III - Áreas de Desenvolvimento do Projeto”, é 

decidido em conjunto com a turma, que o projeto será desenvolvido na área da 

videografia, mais especificamente proceder-se-á à conceção e realização de uma 

narrativa audiovisual, de curta duração, a cores, com a utilização da técnica de 

animação stop motion17. 

Assim, o projeto didático proposto – “Animação Stop Motion” - desenvolve-se no 

Instituto Ciências Educativas, com a turma 12º CAV. Durante vinte e cinco blocos de 

                                                           
17 Trata-se de uma técnica de animação, fotograma a fotograma, com o recurso de uma máquina de 
filmar, máquina fotográfica ou computador. Para cada segundo do filme são necessários 
aproximadamente 24 fotogramas (imagens) (Laybourne, 1998). 
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noventa minutos, os alunos desenvolverão toda uma metodologia aplicada ao vídeo. 

Sendo que a disciplina de Oficina de Artes é anual, desenha-se a planificação do 

projeto didático (Anexo C.1) no enquadramento do Módulo III do programa da 

disciplina, a desenvolver no 3º Período. São definidos os objetivos gerais em 

consonância com as competências específicas da disciplina (Anexo C.2). 

Os elementos da Turma, composta por sete alunos, com idade média de 18 anos, 

são organizados em grupos e orientados pela professora. É valorizado e fomentado 

ao longo do processo a pesquisa, partilha de ideias e sugestões, a interação e a 

criatividade expressa pelos alunos. Estes deverão acompanhar de perto todos os 

momentos do projeto e participar ativamente na sua consecução. Cada um dos 

grupos – dois grupos de dois elementos e um grupo de três elementos, irá 

trabalhar a partir de um storyboard18 original (Anexo G.1).  

Tendo em consideração que a sala de aula não está equipada com computadores, 

parte do plano de trabalho será concretizado no espaço da Mediateca da escola, 

onde os alunos terão acesso a todas as tecnologias audiovisuais que necessitam 

para o desenvolvimento do projeto de vídeo.  

Como complemento ao trabalho desenvolvido em sala de aula, será criado um blog 

da disciplina19, com informação relativa ao plano e processo de trabalho, bem 

como uma página de grupo integrada numa plataforma eletrónica de rede social20, 

na qual os alunos poderão contribuir ativamente para o desenvolvimento do 

projeto de animação, com a possibilidade de publicação de comentários, sugestões 

e links pertinentes e relativos aos Temas e Conteúdos do projeto. 

No entanto, porque a fenomenologia da sala de aula assim o exige, teve-se em 

consideração a possibilidade de um reajuste e uma adequação do plano ao longo 

do desenvolvimento do projeto, de acordo com as necessidades e ritmo de cada um 

dos grupos. 

                                                           
18 O storyboard é uma sucessão de imagens que correspondem aos vários planos do filme e que contam 
a história pormenorizadamente, fazendo referência ao enquadramento, à posição da câmara, à ação, ao 
som e ao tempo de cada plano (Laybourne, 1998) 
19 Consultar em: www.oficinartes12cav.blogspot.com. 
20 De acesso restrito por pedido dos alunos. 

http://www.oficinartes12cav.blogspot.com/
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Fora da sala de aula, promovendo a interatividade com a comunidade escolar, será 

realizada a atividade “Toca a Animar”, que consiste na projeção diária de filmes de 

animação no Auditório da escola ao longo de uma semana. No âmbito da exposição 

“O Dia das Expressões”, realizada anualmente no Instituto Ciências Educativas por 

ocasião do final do Ano Letivo, serão ainda exibidos ao público os vídeos realizados 

pelos alunos resultantes do projeto desenvolvido na disciplina Oficina de Artes. 

 

2.2 Apresentação dos conteúdos e justificação das atividades 

Como já foi referido, o tema de concretização do projeto a pôr em prática centra-se no 

desenvolvimento da linguagem videográfica através da criação de uma narrativa 

audiovisual, com utilização da técnica de animação stop motion. Durante o processo 

de trabalho prevê-se o enfoque nos conteúdos do “Módulo III: Áreas de 

Desenvolvimento e Concretização do Projeto” inerentes ao programa da disciplina de 

Oficina de Artes, que tem como objetivos de aprendizagem: 

“Desenvolver metodologias de conceção, planificação e execução 
de projetos; Aprofundar a capacidade de pesquisa; Conceção, 
planificação e representação bi-tridimensionais; Dominar 
técnicas e tecnologias necessárias ao desenvolvimento do 
projeto; Apresentar o projeto realizado à comunidade escolar” 

(ME; 2005, p.15). 

Com a concretização do projeto didático pretende-se estimular a interação 

comunicativa do grupo, a capacidade de manipulação sensível e técnica dos 

materiais, dos suportes e dos instrumentos, consolidação e aquisição de 

competências fundamentais para o século XXI e para a plena integração numa 

sociedade em constante mudança. 

“A melhor maneira de criar interesse por uma disciplina é 
mostrar que vale a pena conhecê-la, o que significa que os 
conhecimentos adquiridos se poderão utilizar para lá da 
situação em que a aprendizagem ocorreu” (Bruner, 1998, p.49) 

Na atualidade é latente a inquietude dos jovens estudantes em relação às imagens 

paradas. O contexto imagético atual dos estudantes é o das imagens em movimento e 

das formas dinâmicas em constante mutação, neste sentido, no contexto da prática de 

ensino, a linguagem do vídeo apresenta-se como uma ferramenta não convencional e 



Aprendizagem Mediada por Projetos: Uma Estratégia Fundamental no Ensino das Artes Visuais 

43 
 

versátil de ver e trabalhar com as representações visuais. Trata-se uma linguagem 

complexa, que possibilita a criação de processos narrativos através do deslocamento 

e associações de imagens e sons. 

“Assim se torna compreensível que a natureza da linguagem da 
câmara seja diferente da do olho humano. Diferente, 
principalmente, porque em vez de um espaço preenchido 
conscientemente pelo homem, surge um outro preenchido 
inconscientemente.” (Benjamim, 1992, p.104) 

O vídeo provoca consensualmente um fascínio e uma familiaridade sobre os jovens, a 

implementação de um conjunto de atividades sobre a forma de projeto traduz uma 

preocupação sobre a necessidade de possibilitar aprendizagens nos alunos com um 

significado para eles próprios. Procura-se desta forma, que a aprendizagem mediada 

por projetos, confira a capacidade a cada aluno para estabelecer aprendizagens num 

espaço apropriado e motivador, onde cada um dos alunos pode construir o seu 

conhecimento a partir das suas interpretações e experiências, desenvolver o espírito 

de observação, a criatividade e o pensamento crítico. Assim, com o desenvolvimento 

de um projeto de vídeo, entendemos ir de encontro à premissa de Bruner, para ele “o 

ato de fazer ajuda a compreender o que se faz” (1998, p.48). 

Este conceito - aprendizagem mediada por projetos – apresentado anteriormente no 

enquadramento teórico, relaciona-se com atividades que não se coadunam com a 

uniformização, sendo antes, sinónimo de aprendizagem em profundidade. Conduz os 

estudantes a envolverem-se e desenvolverem questões e conceitos centrais ao 

programa de uma disciplina. A aprendizagem em profundidade requer dos 

estudantes pesquisa, inovação e criação de novos produtos com valor. 

O professor assume o papel de orientador da descoberta e facilitador da criatividade, 

procura fazer emergir dos alunos experiências, vivências e questões que lhes são 

próprias e que podem ser despoletadas a partir da dinâmica de grupo e práticas 

desenvolvidas em sala de aula. Através da aprendizagem mediada por projeto, o 

professor procura no espaço da aula conduzir o aluno à aquisição de novos saberes a 

partir da variedade de experiências e atividades.  

Com o objetivo que o resultado final seja capaz de conjugar “a poética do imaginário 

com o rigor da expressão” as premissas estruturantes para a conceção e dinamização 
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das aulas, com vista à promoção de aprendizagens significativas, vão ao encontro às 

“Sugestões Metodológicas Gerais do Programa de Oficina de Artes” (Anexo B.1). 

De forma progressiva procura-se promover diferentes atividades, conjugando a 

“razão e a intuição”, que conduzam ao “fazer fundamentado e à compreensão sobre o 

funcionamento da linguagem plástica” (ME, 2005, p.5), tais como:  

 Apresentam-se uma perspetiva histórica, estética, técnica e tecnológica dos 

conteúdos; 

 Lançam-se o projeto com uma situação-problema;  

 As abordagens partem das experiências e conhecimentos prévios dos alunos; 

 Promovem-se dinâmicas que explorem o trabalho colaborativo; 

 Incentivam-se a pesquisa; 

 Recapitulam-se as aulas anteriores e define-se, em conjunto, os objetivos 

diários; 

 Diversificam-se os métodos de ensino;  

 Abordam-se tecnologias e técnicas desafiantes para os jovens e atribui-se 

responsabilização de tarefas;  

 São promovidos debates a partir de novos conceitos ou situações já 

exploradas; 

 É evidenciada a existência de várias soluções e significações para um mesmo 

problema;  

 A metodologia de ensino é orientada para a mobilização de saberes. 

De acordo com Bruner “um episódio de aprendizagem pode ser breve ou longo e 

conter muitas ou poucas ideias”, o que verdadeiramente importa é desafiar cada um 

dos alunos “com a possibilidade de usar toda a sua capacidade, a fim de poder 

descobrir o prazer de uma atividade completa e eficiente”, revela-se fundamental 

para uma aprendizagem em profundidade o aluno saber “o que é sentir-se 

completamente absorvido por um problema” (1998, p.62-63).  
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2.3     Procurar motivar 

O que fazer então para motivar os alunos? Não importa apenas “o que ensinamos, mas 

também (…) o modo como ensinamos e como despertamos o interesse nos nossos 

alunos” (Bruner, 1998, p.78). Fator de grande importância na obtenção dos 

resultados pretendidos. Será necessário criar situações de aprendizagem que surjam 

como desafiantes para qualquer aluno, sejam quais forem as suas capacidades de 

aprendizagem e mobilização de conhecimentos. 

As escolas e os alunos estão envoltos por uma cultura de comunicação de massas, 

orientada para o entretenimento passivo, que tende a afastar o indivíduo-espetador 

do exercício de uma autonomia ativa, caraterística fundamental a desenvolver nos 

alunos para o século XXI.  

A publicidade e os meios de comunicação de massas, patente na sociedade em que 

nos inserimos, procuram modelar as nossas necessidades de acordo com interesses 

que nos são exteriores. Para que o aluno seja capaz de perseverar e ter sucesso na 

aprendizagem ao longo da vida, de se adaptar e lidar com a complexidade patente na 

sociedade atual, ultrapassar obstáculos e efetuar mudanças, “a motivação e a 

confiança são elementos fundamentais” (União Europeia, 2006, p.16). 

A motivação pressupõe a construção de uma ação em direção à satisfação da 

necessidade, esse direcionamento ativa o comportamento e engloba conceitos tão 

diversos como anseio, desejo, vontade, esforço, sonho, esperança, entre outros. 

Perante uma sociedade assim descrita, orientada para o entretenimento, os 

dispositivos auxiliares dos professores (apresentações audiovisuais, livros, entre 

outros) não parecem ser suficientes para prender a atenção dos alunos e conduzi-los 

na obtenção das aprendizagens que se pretende atingir, “despertar pontualmente um 

interesse não é o mesmo que estabelecê-lo a longo prazo” (Bruner, p.79). 

Desta forma, os dispositivos auxiliares só fazem sentido “ no despertar do interesse 

por aquilo que se vai aprender” ou “para ajudar o professor a alargar o âmbito de 

experiência do aluno, o levar a compreender a estrutura subjacente à matéria e a 

representar o significado do que tem de aprender. (Bruner, 1998, p.85-89). 
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As competências a adquirir pelos alunos na atualidade, conceito abordado 

anteriormente no enquadramento teórico, devem estar de acordo com o mundo real. 

É premente a necessidade de despertar nos alunos o interesse pelo mundo das ideias, 

pelo pensamento crítico e autónomo. Uma forma de o fazer é transferir para os 

conteúdos a ensinar uma maior amplitude, com aplicabilidade em vários contextos e 

com variações plausíveis e enquadradas às necessidades e caraterísticas dos alunos, 

processo inerente a uma aprendizagem mediada por projetos. 

No âmbito desta ideia, de que se pode fazer emergir o interesse através da atribuição 

de alguma flexibilização na construção de um projeto, salienta-se que 

independentemente do resultado final, o professor deverá valorizar competências 

adquiridas na “fluidez das ideias, a flexibilidade das abordagens, a originalidade das 

respostas e a capacidade de ver novas relações” (Lowenfeld e Brittain, 1980, p.83). 

Pretende-se que o aluno encontre satisfação e se sinta envolvido no próprio processo 

de aprendizagem, sem ter em vista qualquer outra finalidade ou recompensa fora 

dela (notas e/ou competição).  

O projeto desenvolvido, no âmbito do Módulo III da disciplina Oficina de Artes, 

pretende ir de encontro ao despertar do interesse a longo prazo nos alunos, com vista 

à obtenção de melhores resultados. Para tal, as apresentações audiovisuais e de 

alguns livros surgem sempre que necessário e como complemento à exposição do 

professor. 

Para que a aprendizagem seja significativa, dar-se-á enfase à partilha de ideias entre 

pares e professor-alunos, em sala de aula ou na página de grupo, sendo a 

interiorização dos conteúdos reforçada no final do projeto através da exposição dos 

trabalhos finais e da projeção diária de um filme durante uma semana. 

 

2.4 Os Meios a Utilizar  

A descrição da sala de aula por Almeida (1976, p.64) como “um laboratório de 

experiências” vai de encontro ao Programa da disciplina de Oficina de Artes (ME, 

2005), sendo importante criar ambientes nos quais os alunos possam desenvolver a 

técnica e simultaneamente a expressividade e a criatividade.  
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No entanto, tendo como intenção a viabilidade dos projetos, há que ter em atenção os 

recursos disponíveis na sala de aula e/ou na escola e as necessidades e interesses dos 

alunos. No presente caso, a sala de aula não possui em si mesma, nenhum espaço com 

equipamentos e ferramentas adequadas a uma determinada tecnologia, sendo antes 

organizada tal como uma sala comum, com a exceção da presença de uma bancada. 

Contudo, nas instalações da Escola está disponível um espaço com recursos 

audiovisuais, nomeadamente computadores e um projetor, que normalmente é 

utilizado para lecionar as TIC no período da tarde, mas que também pode ser 

requisitado antecipadamente para outras atividades e aulas a decorrer no período da 

manhã. 

De acordo Fontanel-Brassart e Rouquet a técnica deve ser “escolhida pelo aluno no 

momento em que sente necessidade dela” (1977, p.58), desta forma opta-se por 

indagar e compreender junto dos alunos quais os seus interesses e necessidades, o 

objetivo é criar um processo no qual os alunos se sintam inseridos e participantes 

ativos. Uma vez, parte ativa na escolha, a motivação e empenho tenderá a ser maior e 

os resultados melhores. 

Foi por estes motivos, que optámos por desenvolver um projeto na área do vídeo, no 

qual os alunos pudessem ter acesso a novas ferramentas de trabalho, nomeadamente 

no que diz respeito à edição e tratamento de imagem e som, através da manipulação 

de programas em computador. Os alunos demonstraram não ter qualquer experiência 

na área da videografia, sendo a primeira vez que desenvolvem, do início ao fim, um 

projeto de vídeo com utilização da técnica de animação stop motion. 

O stop motion é uma técnica de animação, fotograma a fotograma, com recurso a uma 

máquina de filmar, máquina fotográfica ou computador. Entre um fotograma e outro, 

muda-se a posição do objeto, da forma mais minuciosa possível. Será pela conjunção 

de todos os fotogramas captados que se forma o movimento completo do objeto. Um 

segundo é composto por 24 imagens, sendo que a ilusão de movimento também 

ocorre com a utilização de apenas 12 imagens por segundo. 

A ilusão de movimento conseguida com a utilização da técnica Stop Motion é devida à 

persistência retiniana, que segundo Moura (2001, p.325): 
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“Quando a retina dos seus olhos está excitada pela luz, ela 
envia impulsos para o cérebro, que por sua vez, são 
interpretados como imagem pelo córtex cerebral, as 
células da retina, e estes impulsos permanecem como 
uma imagem vinda da fonte luminosa. Este processo 
carateriza a persistência retiniana.” 

Os alunos podem usar objetos e modelos tridimensionais, quando é utilizado o corpo 

humano designa-se de Pixilação, variante específica do Stop Motion. Seja qual for o 

motivo o processo de captação dos fotogramas é o mesmo. 

Como aponta o documento oficial os alunos devem explorar materiais diversificados e 

técnicas convencionais e/ou não convencionais, escolhidas de acordo com as 

competências a desenvolver e que abram “espaço à experimentação e realização do 

projeto artístico”, com o intuito de “incentivar e desenvolver a criatividade, hábitos de 

pesquisa e métodos de trabalho experimental” (M.E, 2005, p.2-3).  

Para a elaboração deste projeto os alunos podem criar uma narrativa audiovisual 

cujos cenários sejam reais e pré-existentes (arquitetura e espaços verdes) ou 

construídos, interiores e/ou exteriores. O projeto comportará a utilização de 

fotogramas captados com utilização da máquina fotográfica, num âmbito 

experimental (verificação da luminosidade, enquadramento), para a elaboração do 

storyboard e, por último, para a realização do vídeo final. Sendo a turma constituída 

por sete elementos, apenas uma aluna tinha por hábito fotografar e possuia 

conhecimentos técnicos, assim, pode-se afirmar que é a primeira vez que os restantes 

elementos da turma utilizaram esta ferramenta de forma intencional e com propósito 

no fazer artístico.  

No decorrer do desenvolvimento do projeto, sempre que necessário os alunos 

utilizaram materiais diversos para executarem tarefas específicas, contudo, o projeto 

é essencialmente elaborado e executado em formato digital, com utilização principal 

de computadores e os seguintes programas: Microsoft Office Word, Adobe Photoshop e 

Adobe Premiere Pro. O primeiro foi utilizado para o desenho do storyboard, numa 

tabela previamente concebida em colaboração com turma, os alunos inseriram 

fotogramas e escreveram informação variada. O Adobe Photoshop foi utilizado sempre 

que surgiu a necessidade de retificar caraterísticas aos fotogramas, nomeadamente 

luminosidade, dimensão e formas. Por último, na fase final do projeto, procedeu-se à 
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montagem e tratamento de imagem e som finais, que pode ocorrer separadamente 

e/ou simultaneamente, para tal os alunos utilizam o Adobe Premiere Pro.  

Foram facultadas todas as ferramentas essenciais necessárias à manipulação dos 

programas em aula própria e sempre que necessário ao longo do projeto. Tratando-se 

de um projeto cujos elementos estruturais foram tratados pelos alunos pela primeira 

vez, entende-se que os resultados não poderão ser muito elaborados e sofisticados. 

Tendo em conta o mote do projeto, foram apresentados e utilizados dispositivos 

complementares com o intuito de “ajudar o professor a alargar o âmbito de 

experiência do aluno, o levar a compreender a estrutura subjacente à matéria e a 

representar o significado do que tem de aprender” (Bruner, 1998, p.89).  

Foi criada uma página de grupo integrada numa plataforma eletrónica de rede social, 

onde foi possível introduzir ligações para vídeos ou sítios pertinentes para a 

compreensão das várias etapas do projeto ou, simplesmente fazer comentários e 

partilha de ideias.  

 

Figura 1, Página de grupo: The Watchers (Fonte própria, 2012) 

 

Simultaneamente construiu-se um blog da disciplina21, onde os alunos puderam 

consultar um resumo daquilo que foi feito em cada uma das aulas e tiveram acesso a 

informações e sugestões de pesquisa.  

                                                           
21 Consultar em: www.oficinartes12cav.blogspot.com. 

http://www.oficinartes12cav.blogspot.com/
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Figura 2, Página do Blog: Animação Stop Motion (Fonte própria, 2012) 

Em sala de aula, foram apresentados vídeos com a utilização da técnica de animação 

Stop Motion e promovido o debate em torno dos mesmos, os alunos revelaram não 

conhecer a técnica ou não se terem apercebido da sua especificidade. Assim, 

justificou-se apresentar uma apresentação visual com conteúdos sobre a ótica e o 

pré-cinema (Anexo D.1), para que os alunos tomassem sentido da fundação da técnica 

e da sua contextualização na história da imagem em movimento. Foi ainda 

apresentada uma projeção visual acerca dos elementos essenciais da linguagem 

videográfica para a criação de uma narrativa visual (anexo D.2). 

Foi ainda prevista uma semana com projeção diária de um filme no Auditório da 

escola (Anexo G.3). Envolvendo a comunidade escolar, para a promoção do debate e 

redefinição do olhar perante a imagem em movimento, o projeto culminou numa 

mostra dos vídeos realizados pelos alunos no auditório da Escola, integrada na 

exposição coletiva “O Dia das Expressões”. 

 

2.5 Procedimentos de Avaliação 

Avaliar é parte integrante do desenvolvimento curricular e da sua gestão pelo 

professor, a avaliação aplicada de forma constante possibilita a deteção de falhas e a 

colmatação de incorreções ao longo do processo de ensino-aprendizagem. O 

professor deve, portanto, “ensinar e avaliar em permanência e no contexto de ações 

necessariamente mobilizadoras dos recursos de conhecimento que se vão dominando 

– avaliar ensinando, e ensinar avaliando” (Roldão, 2008, p.58). 
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No âmbito do ensino secundário a avaliação das aprendizagens compreende as 

modalidades de avaliação formativa e avaliação sumativa.22 Assim, organiza-se um 

conjunto de procedimentos que se integram nas duas modalidades de avaliação a 

aplicar com vista a orientar e a regular as aprendizagens dos alunos.  

A avaliação formativa acontece ao longo do processo (Anexo F), o professor organiza 

e intencionalmente orienta o processo dos alunos na aprendizagem de alguma coisa 

que se considera importante saber fazer e ficar capaz de usar e mobilizar. A promoção 

da construção do processo de aprendizagem passa por uma gestão curricular não 

apenas baseada na apresentação dos conteúdos, com escassa orientação para a 

criação de competência, mas sobretudo no desenvolvimento de competências. 

A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante, tem como 

objetivos a classificação e a certificação. A avaliação sumativa procura estabelecer um 

balanço das aprendizagens do aluno e ocorre no final de um processo de ensino-

aprendizagem. 

Os Critérios de Avaliação da Disciplina de Oficina de Artes (Anexo E.1) foram 

definidos pelos professores do grupo 600 do Instituto Ciências Educativas, em 

consonância com o Programa da Disciplina Oficina de Artes (Anexo B.1) e o Projeto 

Curricular de Turma (Anexo B.2). São previstas eventuais adaptações dos critérios 

quando avaliados alunos com necessidades educativas especiais e dependendo dos 

níveis de capacidade dos mesmos.  

Para o projeto em análise houve uma adequação e seleção nos critérios pré-definidos 

à natureza do projeto. Assim foram avaliados os seguintes aspetos de formação, 

evolução e práticas de aprendizagem em termos de: 

 Saberes: invenção criativa aplicada ao projeto; expressão oral e compreensão 

das ideias, através da participação em debates; usar corretamente a língua 

portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar o 

pensamento próprio; aquisição, compreensão e mobilizar saberes culturais, 

científicos e tecnológicos; capacidade de leitura e análise de imagens; 

                                                           
22 Decreto-Lei n.º 742004, de 24 de Março, retificado pela Declaração de Retificação n.º 442004, de 25 
de Maio 
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formulação de questões pertinentes; interesse pelos fenómenos de índole 

artística. 

 Saberes-fazer: execução de tarefas e gestão do tempo; recolha, organização e 

tratamento de informação; envolvimento, cooperação e capacidade de 

integração no trabalho individualmente e em grupo; persistência na 

aprendizagem; empenho no trabalho realizado. 

 Saberes-ser: respeito pelos outros, interação professor e colegas, participação 

e empenho, cumprimento de tarefas, comportamento, assiduidade. 

Para a aferição dos critérios definidos ao longo do processo ensino-aprendizagem, 

com aplicação da avaliação formativa, foi utilizado como instrumento a observação 

direta do desenvolvimento e aplicação das competências dos alunos (Anexo F). Este 

instrumento permite dar aos alunos uma indicação contínua sobre as suas 

aprendizagens, cujo reflexo quantitativo surge na grelha de avaliação sumativa 

aplicada em Junho (anexo E.5). A avaliação dos saberes-ser foi também feita de forma 

contínua, através de observação direta e registada diariamente (anexo E.4).  

Os alunos procederam à autoavaliação (Anexo E.3) em dois momentos ao longo do 

processo, o primeiro na avaliação intercalar, no qual os alunos apresentaram o 

projeto que estavam a desenvolver à turma, o segundo no final do processo de 

ensino-aprendizagem que ocorreu em Junho, no qual os alunos apresentaram o 

projeto finalizado à turma e à comunidade escolar através da participação na 

exposição final. Em ambos os momentos os alunos apresentaram individualmente 

uma autoavaliação qualitativa e quantitativa. 

A autoavaliação utilizada como instrumento de avaliação tem como objetivo informar 

o professor sobre as apreciações e os conhecimentos apreendidos pelos alunos ao 

longo do processo didático, tem a função de indicador tanto para o professor como 

para o aluno. Desta forma, promove-se a autorreflexão e sistematização das 

aprendizagens, e descortina-se formas de ação futura que podem e devem ser mais 

explorados.  
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3. Implementação do Projeto – A Ação 

De acordo com o que foi apresentado anteriormente, o projeto desenvolvido na 

disciplina de Oficina de Artes foi elaborado no âmbito do “Módulo III – Áreas de 

Desenvolvimento e Concretização do Projeto”, patente no Programa da disciplina 

disponibilizado pelo Ministério da Educação. Pretende-se, sobretudo, que os alunos 

desenvolvam um fazer fundamentado, aprofundem a capacidade de pesquisa e 

seleção da informação e desenvolvam metodologias de conceção, planificação e 

execução de projetos em grupo e individualmente. De acordo com os objetivos 

pretendidos e considerando o contexto, anteriormente analisado, foi proposto a 

concretização de um projeto de vídeo com a utilização da técnica de animação stop 

motion. 

Desde o primeiro dia as aulas foram totalmente dinamizadas pela professora 

estagiária, cabendo à professora cooperante o acompanhamento e a observação das 

atividades. Todas as sessões foram planeadas antecipadamente, em planos de ação 

(Anexo C.3) que visam apresentar o sumário previsto e desenhar um roteiro de 

objetivos diários sobre as atividades e tarefas a desenvolver, assim como, apresentar 

os meios necessários e as referências temporais definidas para cada momento do 

projeto com vista à otimização do tempo. Contudo, os planos de ação são flexíveis e 

suscetíveis a adaptações derivadas ao brainstorming que se faz com a turma no início 

das sessões. 

Tendo como referencial os planos de ação, constatou-se que ao longo do processo de 

trabalho, os grupos de trabalho adotaram ritmos de trabalho ligeiramente 

diferenciados, de acordo com a capacidade de dar resposta aos problemas e ao 

desenvolvimento do trabalho. Contudo, no final, o tempo real para a realização do 

trabalho coincidiu com o tempo previsto, não sendo necessárias aulas adicionais para 

a finalização do projeto dos três grupos de trabalho. 

A metodologia aplicada pelo professor esteve em concordância com o conceito de 

aprendizagem mediada por projetos, apresentado no enquadramento teórico, no qual 

se dá preferência ao professor enquanto facilitador e orientador, e remetem-se os 

métodos expositivos e demonstrativos apenas e somente quando indispensáveis, ou 

seja, na apresentação de conceitos, conteúdos teórico-práticos e nos procedimentos 
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técnicos. Foi dado principal enfâse ao desenvolvimento da pesquisa e seleção de 

informação, à promoção do debate e reflexão, ao pensamento inventivo na resolução 

de problemas e na experimentação técnica, composição e narrativa audiovisual.  

As aulas inerentes à prática de ensino supervisionada estão registadas por escrito no 

Diário de Bordo (Anexo F), pretende-se utilizar este instrumento como meio de 

suporte à avaliação formativa dos alunos, reflexão e registo das práticas. 

Segue-se uma descrição sumária das aulas realizadas. 

 

3.1 Etapa Um – Definição do projeto 

A primeira aula foi dedicada à apresentação de todos os envolvidos, alunos e 

professores, das linhas gerais, dos objetivos do “Módulo III – Áreas de 

Desenvolvimento e Concretização do Projeto”, definição do projeto didático proposto, 

assim como das regras de funcionamento da sala de aula, Mediateca e da estrutura 

das aulas. 

Foi promovido um debate de ideias sobre animação e sobre a ilusão de movimento. 

Os alunos demonstraram alguma hesitação após o professor proceder ao lançamento 

de ideias sobre os conceitos, apesar de terem apresentado algumas ideias pertinentes 

e próximas do que era pretendido. Foi pedido aos alunos que dessem exemplos 

significativos e que utilizassem o próprio corpo ou objetos para demonstrarem a 

desconstrução do movimento necessária no âmbito da animação.  

A construção cognitiva do movimento tem origem não apenas na observação do 

movimento dos seres e das coisas ou do nosso corpo no mundo, assim como, no modo 

como ele é sentido. Trata-se sempre de construir um conhecimento em profundidade, 

simultaneamente científico, artístico e tecnológico. Pretende-se que cada um dos 

alunos seja capaz de conjugar “a poética do imaginário com o rigor da expressão” 

(ME, 2005, p.5), pressupondo o desenvolvimento integrado de uma consciência e de 

uma sensibilidade críticas, assim como o conhecimento das linguagens (signos 

visuais, sonoros e respetiva articulação) e tecnologias que suportam o processo de 

elaboração do discurso.  
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Posteriormente foi apresentado, com o auxílio de alguma bibliografia levada pelo 

professor para o contexto da sala de aula, o processo metodológico presente na 

realização de um projeto de animação. Nas atividades desenvolvidas anteriormente, 

no 1º e 2º Períodos, no âmbito do Módulos I e Módulo II, os alunos estiveram em 

contato com conteúdos relacionados com o conceito e metodologia do projeto 

artístico, tornando, desta forma, mais imediata a compreensão das principais fases de 

realização de um vídeo animado, a saber: sinopse, storyboard, eventual construção de 

cenários e de objetos, captação de fotogramas, montagem e edição de imagem e som. 

Procedeu-se à apresentação visual de conteúdos relacionados com a fundação 

histórica do cinema de animação, principalmente sobre o surgimento de brinquedos 

óticos no final do Séc. XIX (Anexo D.1). No contexto desta apresentação, a estratégia 

utilizada foi a colocação de questões sobretudo sobre perceção da imagem em 

movimento, fomentar a comunicação, a mobilização de conhecimentos, a partilha de 

ideias, a interpretação, análise formal e critica dos vídeos. 

Tento em consideração que foi abordado, na segunda aula, procurou-se desenvolver 

conteúdos relacionados com a linguagem narrativa para a montagem de um vídeo, 

linguagem essa patente em qualquer vertente da realização de um vídeo ou de um 

filme (Anexo D.2). A apresentação visual teve como objetivo que os alunos 

compreendessem e aprofundassem o entendimento que têm da perceção da narrativa 

visual do ponto de vista do realizador e do espetador, consumidor diário de 

informação audiovisual, que se pretende crítico e autónomo. Durante esta atividade, 

foi pedido aos alunos que tirassem apontamentos – forma de seleção e organização de 

informação. Verificou-se alguma dificuldade na compreensão de um ou outro 

esquema, pelo que foi encenada uma demonstração dos movimentos no contexto da 

sala de aula com um ou dois alunos voluntários. 

Finalizou-se a aula com a visualização de vídeos em formato DVD que o professor 

levou e vídeos publicados na plataforma eletrónica YouTube, animados com a 

utilização da técnica stop motion. Com os conceitos mais presentes e reconstruidos 

com novas acessões, os alunos demonstraram um grande nível de motivação, 

envolvendo-se e partilhando ideias sobre a visualização dos vídeos de uma forma 

espontânea e contagiante.  
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O facto de a turma ser composta apenas por sete elementos favorece a 

implementação de projetos, devido à proximidade que possuem, facilmente todos se 

sentem parte integrante e, por isso, a motivação é facilmente introduzida no seio dos 

membros da turma. Para além, com a visualização de vídeos contemporâneos 

permitiu que os alunos inaugurassem novas relações de ideias e ampliassem a 

perspetiva daquilo que poderiam fazer, mesmo salvaguardando a complexidade do 

projeto e de que estavam a trabalhar com programas de montagem e edição de 

imagem e som pela primeira vez. 

Um projeto de vídeo parte normalmente de uma questão inicial, em volta da qual cada 

um dos grupos deverá estruturar ideias e tarefas. Para realizarmos um filme com 

base em tecnologias da imagem animada temos, portanto, necessidade de estruturar 

a turma enquanto grupo e o processo de desenvolvimento do projeto em fases. 

Assim, para iniciar o projeto, na aula seguinte, em conjunto, revisitamos os conteúdos 

desenvolvidos anteriormente e esclareceram-se algumas dúvidas. Foi dito aos alunos 

os objetivos das aprendizagens, qual o papel que os alunos e o professor deveriam 

desempenhar ao longo do processo de trabalho e que competências deveriam ser 

desenvolvidas. Tendo em consideração estas componentes, os alunos tiveram 

conhecimento que a avaliação iria ser sobretudo formativa, sendo que alguns 

elementos do processo, assim como o produto final, seriam sujeitos à avaliação 

sumativa. 

De seguida, deu-se a divisão dos grupos. De acordo com as escolhas dos alunos foi 

decidido compor dois grupos com dois elementos e um grupo com três elementos – 

respetivamente grupo A, B e C. No desenvolvimento de um projeto, sobretudo no 

contexto de uma turma de pequena dimensão, a organização dos grupos permite ter 

em conta as sensibilidades, processos de aprendizagem e particularidades de cada 

aluno. As tarefas podem ser diferenciadas de acordo com as capacidades de cada um, 

contribuindo individualmente para o resultado final, onde estará latente o seu esforço 

e expressão, criando desta forma uma oportunidade para se estabelecer 

cumplicidades e relações de afeto com o grupo de trabalho e, sobretudo, com o 

produto final. 
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A finalizar esta etapa de implementação do projeto foi necessário, em conjunto, 

sistematizar as tarefas a realizar de acordo com as fases do projeto e distribuição das 

mesmas pelos elementos do grupo. Como estratégia estabeleceu-se em profundidade 

o que seria necessário concretizar para o storyboard do vídeo – primeira fase do 

projeto, os alunos registaram apontamentos e colocaram questões, de seguida 

discutiu-se resumidamente o que se iria realizar nas restantes fazes.  

Salientou-se a importância no cumprimento dos prazos, refletindo uma boa 

organização do grupo, sendo que o não cumprimento da calendarização prejudicaria 

o resultado final, colocando em causa a finalização do projeto. Contudo, caso se 

verifique pertinência e devidamente justificado, poderá existir uma flexibilização na 

calendarização, mas tal alteração deverá ser prevista em antecipação e pressupõe 

igualmente o cumprimento do novo prazo estabelecido. A avaliação intercalar e 

avaliação final não sofrerão alteração na data estabelecida. 

 

3.2 Etapa Dois – Desenvolvimento das fases do projeto 

Chegou o momento de percorrer as principais fases de desenvolvimento do projeto. É 

essencial que o professor esteja atento e preparado para responder adequadamente 

aos problemas emergentes quer sejam conceptuais, tecnológicos, artísticos ou 

comportamentais.  

Além disso, tal como temos vindo a referir, é fundamental que o professor promova a 

autonomia, a capacidade de decisão, de organização e a responsabilidade para as 

tarefas individuais dos alunos e dos grupos de trabalho. 

 

3.2.1 Sinopse 

A primeira ação a ser concretizada pelos alunos será, em grupo, definir os contornos 

da narrativa visual que tencionam contar, associando os personagens a ambientes, 

cenários, enquadramentos ou outros elementos, esta ação é geralmente designada 

por Sinopse. Durante uma sessão de 90 minutos os alunos reuniram-se, fizeram 

pesquisa na internet de vídeos, músicas e sons, debateram ideias entre si e com o 
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professor, com o intuito de traçar um fio condutor para o enredo da história e 

ambientes que gostariam de concretizar.  

Em conjunto foi decidido que não existiriam diálogos no vídeo, seria, portanto a 

relação estabelecida entre som e imagem que criaria a narrativa, dando ao espetador 

os elementos necessários para a perceção desejada. 

Com a concretização desta atividade foi possível compreender a heterogeneidade da 

turma, os projetos assumem contornos díspares tanto na expressão criativa como nas 

estratégias propostas, sendo contudo possível e desejável que o professor preveja 

percursos e metodologias a seguir. Um grupo A decidiu construir cenários e utilizar 

somente objetos, os grupos B e C optaram por animar o corpo humano em conjugação 

com objetos, o grupo B no espaço interior de uma habitação e o grupo C num espaço 

verde exterior. Neste momento prevê-se um desfasamento na gestão do tempo e dos 

recursos entre os grupos, não sendo possível a partir daqui limitar o processo de cada 

grupo à mesma linha temporal de ação. 

 

3.2.2 Storyboard 

Após definição dos contornos da narrativa visual de cada trabalho, os grupos foram 

mobilizados para estruturarem o storyboard. O objetivo desta ação é definir uma 

sequência de imagens onde estão representados os momentos mais importantes do 

vídeo a realizar e que, no seu todo, contam a história que se pretende narrar, faz 

referência ao enquadramento, à posição da câmara, à ação, ao som e ao tempo de cada 

plano.  

O entendimento e construção do storyboard é fundamental enquanto planificação e 

pré-montagem do vídeo, através deste suporte os alunos poderão testar as suas ideias 

antes de iniciarem a captação das imagens. Trata-se de uma primeira perceção 

daquilo que poderá ser o vídeo, permite perspetivar o resultado final e definir melhor 

os ambientes e plasticidade que se pretende atribuir ao projeto. Através do 

storyboard as ideias ganham uma forma mais percetível e esclarecedora no 

entendimento daquilo que se quer. Para isso o professor propôs aos alunos, que ao 

longo da realização do storyboard imprimissem cópias em papel e as expusessem 
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numa parede da sala, acessível e visível para todos. O objetivo da exposição será que 

cada um dos grupos tenha uma visão geral do trabalho que tem realizado e, 

simultaneamente facilita a partilha de ideias e sugestões entre grupos. 

Normalmente o storyboard é desenhado com material riscador sobre papel, contudo 

não sendo estritamente necessário utilizar esta técnica, optou-se, como já foi referido, 

por criar um storyboard com o programa Microsoft Office Word. A estratégia passou 

pela elaboração de uma matriz do storyboard igual para todos os grupos, na qual cada 

um deles iria inserir imagens, cujos enquadramentos e ações são selecionados pela 

sua relevância.  

Seguiu-se o estudo da iluminação e enquadramento das ações no contexto real – 

cenário, onde será posteriormente realizada a captação definitiva de todos os 

movimentos. Ao longo de todo o processo, o storyboard pode ser alterado com a 

introdução de novos planos, alterações de tempo previsto para cada plano, 

condicionantes técnicas, com o surgimento de novas ideias ou com o corte de outros 

que pareçam prescindíveis. 

Os alunos reagiram muito bem à utilização da matriz do Story Board e à captação das 

imagens. O grupo A, que optou pela utilização de um cenário construído, possui um 

membro familiarizado com a utilização da câmara fotográfica com finalidades 

plásticas, teve bastante facilidade em captar os fotogramas necessários, recuperando 

tempo usado na construção do cenário e objetos. O grupo B e o grupo C captaram os 

fotogramas necessários em tempo extra aula. O grupo B não demonstrou dificuldades. 

O grupo C, que optou pelo exterior, demonstrou dificuldades na captação da imagem, 

porque a intensidade da luz solar variava e mesmo com a utilização de painéis 

refletores (esferovite) não se obtiveram os melhores resultados.  

 

3.2.3 Captação de Fotogramas 

Estruturado o storyboard, os grupos mobilizaram os recursos previstos - câmara 

fotográfica ou câmara de vídeo, iluminação, computador, cenários, personagens e 

objetos e deram início à captação dos movimentos. A captação dos fotogramas é a fase 

do projeto mais extensa e demorada, cada movimento necessita de ensaios prévios e 
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de precisão no momento da ação, a linguagem do gesto utilizada deve ser simples e 

eficaz. A estratégia utilizada, para prever as deslocações dos movimentos, foi procurar 

compreender a forma como o corpo humano se move reproduzindo o movimento 

desejado.  

A animação terá maior eficácia quanto mais eficientes forem os recursos materiais e 

tecnológicos utilizados, os recursos devem traduzir com precisão a sua função. O 

objetivo será dar à animação uma expressão natural e familiar e não como uma 

tecnologia complicada e inacessível. 

Os alunos, que fizeram pela primeira vez um projeto de vídeo, demonstraram estar 

motivados e, sobretudo, curiosos em relação aos programas que iriamos utilizar e 

expectantes em relação aos resultados finais. De uma forma geral os grupos tiveram 

dificuldades na concretização daquilo que tinham planeado, contudo o esforço e a 

vontade de superar as dificuldades esteve sempre presente.  

O grupo A constatou que existiam ações pensadas no storyboard que não poderiam 

ser realizadas. Devido às caraterísticas da fisionomia do personagem principal, foi 

necessário repensar e alterar o storyboard, foram várias as soluções pensadas, que no 

momento de captação dos fotogramas surgiram como impróprias ou sem sentido 

para os objetivos da narrativa. Após varias sessões, o grupo A atingiu os objetivos a 

que se tinha proposto, no sentido em que as soluções finais concretizavam a ideia 

orientadora do projeto. 

O grupo B estruturou um storyboard cujo cenário seria o da habitação, pelo que 

tiveram de captar os fotogramas em tempo extra aula, com a utilização do espaço 

interior do apartamento de um dos elementos do grupo. Sempre que se iniciou uma 

sessão, o grupo mostrou ao professor o que fez e este partilhou sugestões para a 

resolução dos problemas. Para o grupo B a maior dificuldade foi decidir, de forma 

definitiva, que sequência de planos utilizar para a montagem do vídeo, capaz de 

encerrar e dar sentido à narrativa. Assim, o storyboard surge ainda nesta fase com 

decisões pendentes. 

Por sua vez, o grupo C desenhou uma narrativa bem estruturada, os objetivos e a 

expressão plástica que queriam dar ao resultado final eram claros. Contudo, o grupo C 

não conseguiu uniformizar a iluminação em espaço exterior, apesar das sessões 



Aprendizagem Mediada por Projetos: Uma Estratégia Fundamental no Ensino das Artes Visuais 

61 
 

ocorreram sempre durante a manhã, a luz solar esteve muito irregular, ora intensa 

ora encoberta. Após várias repetições, a heterogeneidade lumínica manteve-se, foi 

sugerido aos alunos pensarem em novas soluções formais e plásticas, de forma a 

torná-la parte integrante do todo. 

Até ao momento o que mais sobressai na relação dos alunos com o projeto didático é 

o nível de concentração sempre elevado, recetivo à orientação do professor e focado 

em concluir o trabalho de grupo com sucesso. Como estratégia de colaboração e 

reflexão entre os elementos da turma, o professor pediu aos alunos para exporem à 

turma o trabalho de grupo que estavam a desenvolver e mostrarem o material de 

trabalho realizado até ao momento. Assim, cada um dos grupos apresentou aos 

restantes colegas os objetivos do trabalho de grupo e, em conjunto, foi possível 

desenhar percursos possíveis e trazer novas perspetivas para o seio de cada um dos 

grupos. Esta estratégia permite a perceção daquilo que a turma e cada elemento do 

grupo entende sobre o trabalho desenvolvido e ajuda a sedimentar as opções feitas 

ou que venham a ser feitas pelos grupos.  

 

3.2.4 Montagem e Edição de Imagem e Som 

Chegamos à fase da montagem e edição da imagem e do som. De acordo com o 

previsto para o desenvolvimento da última fase do projeto, as aulas passaram a ser 

realizadas na Mediateca da escola, onde estão disponíveis vários computadores, nos 

quais se encontra instalado o programa necessário. Havendo os recursos adequados, 

foi possível atribuir um computador a cada um dos grupos. 

Antes de avançarmos com a atividade, o professor apresentou o software a utilizar e 

indicou as ferramentas básicas que seriam utilizadas pelos grupos, 

independentemente das particularidades do projeto. As ferramentas são de fácil 

compreensão e estão acessíveis, mesmo que os alunos não as encontrem 

instantaneamente. Durante o processo de trabalho, salvo no uso de ferramentas mais 

específicas, os alunos rapidamente partilhavam sugestões com os colegas de como 

usar o programa e tiravam pequenas dúvidas entre si.  
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A interação entre os alunos e a facilidade com que iniciaram uma nova ferramenta 

digital não surpreendeu o professor, uma vez que estão inseridos, desde que 

nasceram, numa sociedade caraterizada pelo uso e acesso a novas tecnologias digitais. 

O programa utilizado permite uma visualização da sequência na totalidade, assim 

como verificar o tempo de duração e localizar trechos do vídeo com facilidade. A 

edição e montagem dos sons ou músicas podem realizar-se em simultâneo. O efeito de 

sincronia obtido, quando as imagens se movem em consonância com o som, revela 

uma transformação da perceção e produz uma ligação afetiva fundamental no grupo 

de trabalho. 

O grupo A finalizou o projeto de uma forma escorreita. O grupo A utilizou muito do 

tempo disponível na concretização e finalização da fase anterior do trabalho de grupo, 

assim como, para pesquisar músicas. Quando ingressaram na última fase do projeto, o 

storyboard do vídeo estava bem definido e o material de trabalho era consistente, daí 

que o momento de montar as imagens e sonorizar o vídeo ocorresse sem transtornos. 

Os alunos ficaram muito satisfeitos com os resultados obtidos no projeto. 

O grupo B encontrou dificuldades na fluidez e ritmo do vídeo e do som, durante a 

montagem eliminaram planos que demonstraram ser disfuncionais para obter a 

ilusão correta do movimento pretendido, dificuldade relacionada com a contagem dos 

fotogramas por segundo23. Com tais mudanças, a narrativa foi alterada e foi dado 

novo sentido ao vídeo. A seleção do som, que deveria ter sido iniciada durante a 

atividade anterior, demorou algum tempo a ser realizada, por um lado houve alguma 

discordância entre os membros do grupo e, posteriormente, verificou-se uma má 

gestão das ferramentas disponibilizadas pelo programa na montagem do som e na 

sua relação com a imagem. 

Como foi dito anteriormente, os fotogramas captados pelo grupo C tinham problemas 

relacionados com a iluminação. No momento da montagem o grupo C teve de refletir 

sobre a ideia inicial utilizada para o storyboard e decidir que transformações se 

poderiam operar para, indo de encontro à ideia original, solucionar a 

heterogeneidade lumínica dos fotogramas. Perante as possibilidades colocadas pelos 

alunos, o professor procurou orientar os alunos para a solução mais viável, tendo em 

                                                           
23 Em conjunto definiu-se a utilização de doze fotogramas por segundo. 
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consideração o prazo a cumprir e a parca experiência dos alunos na utilização e 

gestão do programa. 

 

3.2.5 Semana do Cinema de Animação 

“A vivência artística influência o modo como se aprende, como 
se comunica e como se interpretam os significados do 
quotidiano. Desta forma, contribui para o desenvolvimento de 
diferentes competências e reflete-se no modo como se pensa e 
no que se produz com o pensamento.” 

(Ministério da Educação, 2001, p.149) 

No âmbito do projeto de videografia desenvolvido pelos alunos de Oficina de Artes, 

propôs-se à Direção Pedagógica da Escola uma atividade extra aula (Anexo G.3.1), que 

pensamos contribuir diretamente para a participação da comunidade escolar e 

simultaneamente estimuladora para o crescimento de cada um dos seus membros 

enquanto cidadãos.  

Assim, a proposta consistiu na apresentação de longas-metragens de filmes de 

animação, a visualizar no Auditório da escola, ao longo de uma semana (Anexo B.4). 

Numa sociedade em constante mudança, que se encontra repleta de informação 

audiovisual, a principal ideia deste projeto foi estimular o diálogo e discussão entre os 

membros da comunidade escolar, criar espaço para o desenvolvendo do espírito 

crítico e capacidade de observação e interpretação da imagem visual.  

Desta forma, indo ao encontro do Projeto Curricular de Turma (Anexo B.2), esta 

proposta visou estimular nos alunos o gosto por aprender em contextos diversos, 

despertando sensibilidades e a criatividade, desenvolver o pensamento crítico e a 

capacidade de intervir socialmente de uma forma responsável, ativa e participativa. 

Para a implementação da atividade, houve a preocupação de pensar a comunidade 

escolar de uma forma mais global, incluindo os pais e encarregados de educação, daí 

que as sessões de projeção dos filmes foram planeadas para o intervalo de tempo 

entre as 16h e 18h, em concordância com o entendimento da Direção Pedagógica.  

Para a divulgação da atividade difundiu-se uma circular (Anexo G.3.2) e diariamente 

colocaram-se cartazes com a informação relativa ao filme que iria ser projetado 
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(Anexo G.3.3) Contudo, a adesão dos alunos e do público em geral foi parca, o horário 

escolhido revelou-se impróprio, uma vez que os alunos quando terminavam as aulas 

não queriam permanecer na Escola, mesmo com a possibilidade de estarem 

acompanhados pelos pais ou encarregados de educação. De qualquer forma, penso 

que é uma atividade válida e que elaborada de uma forma diferente, noutro 

enquadramento, poderá funcionar adequadamente e ser um palco de divulgação e de 

debate em torno da produção artística e audiovisual, aproximando-se dos objetivos 

definidos. 

 

3.2.6 Exposição Final 

O Programa de Oficina de Artes prevê uma “apresentação dos projetos à comunidade 

escolar” (ME, 2005, p.16). A ideia de expor os trabalhos traz aos alunos uma 

motivação suplementar e contribui para o esforço dos alunos de modo a superarem 

os objetivos e se orgulharem do trabalho apresentado, por outro lado é também uma 

forma de recompensar esse mesmo esforço e mostrar à comunidade escolar o bom 

trabalho executado pelos alunos da escola. Indo de encontro aos objetivos traçados na 

planificação do projeto didático, a experiência de realizar uma exposição requer o 

desenvolvimento de competências de gestão, organização e comunicação, certamente 

necessárias em futuros contextos da vida profissional destes alunos. 

Todos os anos, no final de cada Ano Letivo, é organizada a exposição “Dia das 

Expressões” pelo Departamento de Artes da Escola, que consiste numa mostra de 

trabalhos realizados no âmbito das aulas de EVT, EV, Desenho e Oficina de Artes. O 

Instituto Ciências Educativas dispõe de um átrio polivalente onde os alunos, 

professores e funcionários se cruzam nos intervalos das atividades letivas (Anexo 

A.1). Pelo facto do local ser frequentado por todos, inclusive pais e encarregados de 

educação, e possuir as melhores condições quer de espaço quer de luminosidade, é 

um local frequentemente selecionado para exposições. 

Foi decidido proceder à apresentação dos vídeos de animação no Auditório, espaço 

adjacente ao átrio, no contexto da exposição coletiva patente ao público entre o dia 1 

e 30 de junho. Contudo, devido ao fato de os alunos terminarem o trabalho de grupo 

na sessão de Oficina de Artes de dia 8 de junho (Anexo C.3) e de não ser possível 
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ocupar o Auditório por um período de tempo longo, a apresentação dos vídeos esteve 

patente ao público entre as 11h e as 18h do dia 8 de junho. 

Com efeito, a montagem dos trabalhos ocorreu sem dificuldades, o Auditório possui 

quase todo o equipamento necessário – projetor e painel de projeção, sendo apenas 

necessário levar um computador portátil e colunas. Os vídeos tinham a duração 

máxima de três minutos, gravaram-se em DVD, no modo de repetição, tornando fácil a 

sua projeção. 

O movimento de visitantes para ver a exposição registou-se sobretudo nos intervalos. 

Os alunos que entravam no átrio, ao aperceberem-se da exposição, paravam durante 

uns instantes a apreciar o trabalho dos colegas. A projeção dos vídeos obteve bastante 

adesão, nos intervalos as cadeiras do Auditório eram frequentemente ocupadas. 

Devido à afluência para a visualização da projeção de vídeos, a Direção Pedagógica da 

Escola decidiu selecionar um dos vídeos para colocar em destaque durante um mês 

no sítio oficial da Escola na internet, o vídeo escolhido foi o do grupo A. Este 

acontecimento representou para os alunos um reforço da confiança e da motivação 

para continuarem a trabalhar no futuro com o mesmo empenhamento.  

 

3.3 Etapa três – Avaliação dos Projetos 

Indo de encontro às indicações do Programa de Oficina de Artes, o projeto 

desenvolvido com os alunos teve uma avaliação efetuada sobretudo através da 

avaliação contínua, que reflete a análise do processo de trabalho realizado por cada 

um dos alunos no contexto de colaboração em grupo – avaliação formativa. 

Contudo no final do processo de ensino-aprendizagem ocorreu a avaliação sumativa, 

que procura estabelecer um balanço das aprendizagens do aluno. A autoavaliação 

promoveu junto dos alunos dois momentos de autorreflexão e sistematização das 

aprendizagens.  
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3.3.1    Avaliação Formativa  

O processo ensino-aprendizagem na concretização de um projeto dá-se sobretudo 

através do desenvolvimento prático, assim, tendo em consideração a colaboração em 

grupo, a avaliação formativa recaiu sobre o empenho e o fazer fundamentado dos 

alunos no processo de trabalho. 

O acompanhamento contínuo e uma orientação cuidada dos alunos, a observação das 

atitudes e valores, assim como, o conhecimento gradual das suas capacidades e 

dificuldades, particularmente nas atividades em aula, permitiu avaliar, a partir dos 

resultados obtidos diariamente, o esforço investido, a aprendizagem assimilada e as 

competências adquiridas, em termos de saberes, saberes-fazer e saberes-ser. 

Verificou-se um empenho nível bom na maior parte dos alunos, caraterística 

particular da turma e que se manifestou através de uma vontade em aprender no 

contexto de novas situações, reforçando a urgência de uma planificação que vá de 

encontro às expetativas e necessidades dos alunos. 

Como contributo para promover um nível de motivação elevado a área de 

desenvolvimento do projeto foi decidida após diálogo com os alunos e tendo em 

consideração o contexto, nomeadamente através do levantamento dos recursos 

disponíveis na escola. O fator motivação foi determinante para a avaliação formativa e 

refletiu-se nos resultados obtidos na avaliação sumativa. Salienta-se que a turma 

demonstrou comportamento bom ao longo da implementação do projeto, não 

havendo a esse nível nada a registar.  

À luz do enquadramento teórico, a problemática que deu origem ao nosso trabalho, 

uma aprendizagem mediada por projetos centrada no desenvolvimento de 

competências, pensamos ter beneficiado de uma motivação acrescida dos alunos 

assistida por uma orientação do professor de acordo com as necessidades verificadas, 

possibilitando um crescendo na aquisição e uso de competências pelos alunos ao 

longo das várias sessões inerentes à implementação do projeto, a saber:   

 Comunicação: As capacidades de expressão oral, da escrita, compreensão das 

ideias, de comunicar de forma adequada e estruturar o pensamento próprio 

foram demonstradas através da participação em debates, na apresentação do 
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projeto à turma e na concretização de atividades específicas, nomeadamente 

na execução do guião escrito e guião visual. 

 Pensamento matemático, científico e tecnológico: O fazer fundamentado, 

planificado e intencional constituiu a base de análise para a verificação desta 

competência, o seu uso foi concretizado pelos alunos através da formulação de 

questões pertinentes, na aplicação, manipulação e uso das ferramentas 

tecnológicas e exposição do conhecimento de conteúdos adquiridos no 

decorrer das sessões para a resolução se tarefas específicas, no debate em 

torno da visualização de vídeos de animação em diversos contextos, assim 

como, através das apresentações visuais e expositivas. Por sua vez, esta 

competência esteve em uso nos dois momentos de autoavaliação e de 

apresentação do projeto à turma. 

 Literacia digital: A recolha, organização, produção e tratamento de informação 

de forma adequada, segura e crítica foi implementada pelos alunos através do 

uso do computador na execução do guião escrito e guião visual, assim como na 

consulta do Blog e na participação ativa na página do grupo integrada na 

plataforma eletrónica de rede social. 

 Pensamento inventivo: Para a consecução desta competência os alunos 

tiveram de demonstrar estratégias e métodos de pesquisa e de trabalho, 

conscientes e de acordo com as suas necessidades, demonstrar capacidades na 

identificação de soluções adequadas, utilizar do pensamento intuitivo e aplicar 

os novos conhecimentos e aptidões de forma adequada ao contexto do projeto. 

Tais objetivos foram consolidados através da motivação e da confiança dos 

alunos, no desenvolvimento de uma área de concretização do projeto de 

acordo com as suas necessidades e através da partilha e debate de ideias no 

contexto da sala de aula e da página do grupo integrada numa plataforma 

eletrónica de rede social. 

 Relação Interpessoal: Constituíram elementos de análise o envolvimento, 

cooperação e capacidade de integração no trabalho individualmente e em 

grupo o respeito pelos outros, interação professor e colegas, participação e 
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empenho, cumprimento de tarefas, comportamento, assiduidade, participação 

e colaboração na implementação das atividades extra aula 

 Iniciativa e Autonomia: Os alunos tiveram de adequar a planificação das 

atividades do projeto proposto às particularidades do projeto a desenvolver 

em grupo, proceder à gestão dinâmica do projeto e antecipar contingências. 

Esta competência foi analisada tendo em consideração a criatividade, inovação 

e o risco inerente à ação e opções tomadas pelos alunos. 

 Dimensão Estética e Cultural: A capacidade de leitura, análise e compreensão 

da complexidade dos elementos formais e concetuais da imagem em 

movimento, assim como, o interesse pelos fenómenos de índole artística foram 

consolidados através dos debates, da visualização de vídeos de animação, 

através da consulta Blog, da pesquisa efetuada pelos alunos e na participação 

das atividades extra aula. 

Em geral, consideramos que os alunos adquiriram conhecimentos e competências que 

lhes permitem apreciar, analisar, questionar e executar um projeto com sucesso. 

Verificou-se que as competências desenvolvidas contaminam-se e apresentam-se 

interligadas. Consideramos também, que estas competências, desenvolvidas na área 

do vídeo, facilmente poderão ser transportadas para outras áreas de concretização de 

projeto no âmbito da atividade artística.  

 

3.3.2   Autoavaliação  

As reflexões dos alunos acerca de todo o processo de realização foram um elemento 

de autoavaliação, permitindo o pronunciamento sobre o que entendiam acerca da 

área de concretização do projeto e sobre o que produziram. Da análise das reflexões 

destacamos que todos os alunos referiram a importância da exposição teórica pelo 

professor no enquadramento das atividades a desenvolver, assim como, a 

visualização de vídeos, o acesso ao blog e a partilha de ideias na página de grupo.  

A comunicação das reflexões dos alunos ocorreu primeiro no âmbito do grupo e de 

seguida individualmente. Os grupos comunicaram as várias etapas pelas quais o 
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projeto de grupo passou, explicando o processo utilizado e o uso das soluções 

plásticas e narrativas que os motivou a realizar um determinado tema. 

Em relação à área de concretização do projeto, o vídeo, os alunos refletiram acerca da 

utilização da técnica de animação stop motion, enquanto ferramenta para a criação 

artística e foram abordados os principais constrangimentos, nomeadamente a falta de 

experiência em relação ao uso da fotografia e a necessidade de aprofundar 

conhecimentos na área da fotografia. 

Por sua vez, os alunos comunicaram individualmente acerca da sua contribuição e 

colaboração em grupo, assim como, dos aspetos positivos e aspetos a melhorar no 

desempenho demonstrado, tendo em consideração os objetivos previamente 

estabelecidos. 

A opinião do aluno é importante na sua avaliação. É fundamental que ele se habitue a 

avaliar o seu trabalho, pois esta é uma competência que lhe será muito útil ao longo 

da sua vida. A autoavaliação dá oportunidade aos alunos de refletirem sobre o papel 

que desempenham no processo ensino-aprendizagem. 

As comunicações efetuadas reforçaram a pertinência do projeto desenvolvido, 

apreciado positivamente pelos alunos, demonstram o interesse em querer saber mais, 

o esforço aplicado pela maioria dos alunos e a satisfação com os resultados obtidos. 

Quanto à classificação que os alunos julgaram merecer, foi, na maioria dos casos 

semelhante à classificação atribuída pelo professor. 

 

3.3.3  Avaliação Sumativa 

Dado o término da unidade curricular realizou-se uma avaliação sumativa que teve 

como instrumentos o registo da Autoavaliação dos alunos, o registo do desempenho 

dos alunos ao longo do desenvolvimento do projeto e a participação nas sessões de 

cinema de animação, assim como, na exposição. 

As informações recolhidas nas diversas fases – avaliação formativa, sendo estas: a 

pesquisa, os modos de operar em grupo e individualmente, a apresentação descritiva 

e justificativa dos projetos em grupo e o resultado do produto final foram 
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devidamente apreciadas. Registou-se a o cumprimento das atividades propostas por 

todos os grupos e a entrega da versão final do story board e o vídeo gravado 

digitalmente em DVD. 

Os resultados obtidos do balanço das aprendizagens do aluno, vulgarmente 

designados por classificações ou notas, no âmbito do projeto foram positivos. Dos 

resultados obtidos, um grupo obteve um produto final considerado muito bom 

(avaliado com a classificação de dezoito valores) e dois grupos obtiveram um produto 

final considerado bom (avaliados com classificação de dezasseis valores). 

Quanto às classificações dos alunos analisadas de forma individual revelam um ligeiro 

desfasamento em comparação com as classificações dos projetos pelo grupo. Para a 

atribuição das classificações de cada aluno foi tido em consideração a Avaliação 

Formativa obtida no enquadramento do projeto didático e a classificação quantitativa 

do produto final do projeto. Contudo, estando o projeto enquadrado no 3º Período do 

Ano Letivo, a classificação obtida irá necessariamente englobar as classificações 

obtidas pelos alunos no final do 1º Período e do 2º Período, a saber: 
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Figura 3, Gráfico das classificações obtidas por cada um dos alunos (Fonte própria, 2012) 
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3.3.4 Reflexão Crítica 

Verifica-se que, na sua globalidade, a problemática que deu origem ao nosso trabalho, 

uma aprendizagem mediada por projetos centrada no desenvolvimento de 

competências, que se traduziu na implementação do projeto “Animação Stop Motion”, 

cumpriu os objetivos que foram inicialmente delineados no âmbito do Módulo III da 

disciplina Oficina de Artes e impulsionou a motivação no seio da turma. Foram 

concebidos vídeos com a utilização da técnica de animação stop motion e 

desenvolveram-se competências diversificadas no campo de ação de uma 

metodologia de projeto.  

A extensão temporal da implementação do projeto teve a duração de vinte e cinco 

sessões de 90 minutos e duas atividades em horária extra-aula. Verificou-se que os 

alunos tiveram tempo suficiente para concretizar do projeto e foi atribuída 

flexibilidade na gestão temporal das atividades de acordo com as necessidades de 

cada grupo. 

Contudo poder-se-á, em situações futuras equivalentes, prever um aprofundamento 

de conteúdos relacionados com a fotografia, uma vez que é um dos principais meios 

utilizados na aplicação da técnica de animação stop motion. A falta de experiência na 

área da fotografia, enquanto meio de expressão artística, refletiu-se num 

constrangimento para a realização do projeto de acordo com o storyboard. 

Para um aprofundamento do contato com trabalhos na área da videografia, os alunos 

visualizaram vídeos e filmes de animação e ampliaram conhecimentos a partir desse 

contacto, conheceram novas formas de expressão e produção artísticas e aplicaram os 

saberes obtidos dessas experiências nas aulas.  

A introdução de visitas guiadas a exposições ou festivais poderá ser uma mais-valia. 

No contexto da planificação do projeto desenvolvido, a falta de verbas não 

possibilitou a visita de estudo à “Cinemateca Júnior”, assim como, não foi possível a 

frequência das atividades no âmbito da “Monstra – Festival de Animação”, uma vez 

que a agenda das atividades do festival ocorreu em simultaneidade com o “Torneio de 

Futsal”, pelo que não foi possível obter autorização para a calendarização de visitas 

de estudo durante esse período. 
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Os conteúdos desenvolvidos foram ao encontro das particularidades das atividades 

efetuadas, e foram abordados de acordo com a caraterização da turma e das 

aprendizagens anteriores, sendo que o grau de complexidade parece estar adequado. 

Contudo, como já referimos para esta área de projeto é desejável aprofundar 

conteúdos relacionados com da imagem digital, que podem ser incluídos na 

planificação do projeto didático ou no enquadramento de um projeto precedente. 

Ao longo das vinte e cinco sessões o professor procurou comentar adequadamente, 

colocar questões e sustentar a informação dada aos alunos no sentido de os orientar 

para a consecução bem-sucedida dos projetos que justificadamente optaram por 

desenvolver. Sempre que o professor observou ou vislumbrou um desvio dos 

objetivos previamente estipulados, procurou encaminhar, através de comentários, 

sugestões de vídeos, livros para consulta ou colocação de questões abertas, sempre 

com o objetivo de dar espaço aos alunos para que autonomamente tomassem 

decisões e fossem de encontro às melhores soluções para as dificuldades encontradas.  

A formação de grupos (de dois e três elementos) revelou ser uma boa estratégia para 

o sucesso da implementação do projeto. Ao longo do processo de trabalho os alunos 

tiveram a oportunidade de debater e aprofundar temáticas comuns e trabalhar a 

relação com o outro, questões importantes para o adolescente. Os grupos não tiveram 

problemas de relacionamento, os alunos demonstraram esforço e vontade em 

superar as dificuldades técnicas e na tomada de decisões conjuntas. Foram 

igualmente criadas dinâmicas de grupo que visaram animar a motivação e reflexão 

conjunta.  

Por último, para a avaliação dos trabalhos e das competências recorreu-se a 

instrumentos que deram, sobretudo, maior relevância à avaliação contínua e 

orientação dos alunos. Procurou-se, através do registo diário das sessões, aferir com 

rigor a aquisição e uso de competências ao longo da implementação do projeto. Os 

critérios de avaliação, pensados em conjunto com a professora cooperante, devem ser 

novamente ponderados e adequados em situações futuras. 
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Conclusões  

O projeto didático lecionado foi realizado com alunos do 12º ano de escolaridade do 

Instituto Ciências Educativas, com vista à aplicação da Metodologia de aprendizagem 

por projetos como estratégia pedagógica no desenvolvimento da autonomia e das 

competências necessárias ao contexto de uma sociedade do século XXI. O objetivo 

geral do projeto didático consistiu em desenvolver um projeto artístico na área da 

videografia, tendo como suporte a técnica de animação stop motion, com vista à 

aquisição e uso de competências transversais ao pleno desenvolvimento do indivíduo.  

No decorrer dos primeiros contactos, os alunos revelaram uma grande fragilidade no 

que respeita à mobilização e adequação de conhecimentos anteriormente adquiridos 

no âmbito de novos contextos. Para tal contribuiu a parca experiência na execução de 

um projeto artístico do início ao fim, de acordo com uma metodologia específica e/ou 

com intencionalidade. A professora cooperante e os alunos realçaram esta 

dificuldade, a qual nos propusemos abordar.  

Demonstrou-se que a evolução da sociedade, evidenciada num conjunto de mudanças, 

fortemente relacionada com o rápido desenvolvimento tecnológico legitima a 

necessidade de alteração das práticas docentes de forma a preparar melhor os alunos 

para uma integração efetiva na sociedade. Assim sendo, de entre os diversos temas e 

áreas de concretização do projeto artístico, inerentes ao Módulo III do Programa da 

Disciplina Oficina de Artes, a videografia surgiu estrategicamente pois faculta uma 

aprendizagem mediada por projetos permeável à utilização das novas tecnologias. 

Comprovou-se que este modelo de aprendizagem associado à utilização de novas 

tecnologias contribui para que os alunos possam desenvolver de uma forma ampla e 

indissociável competências próprias de cidadãos, plenamente capazes de se 

integrarem na sociedade atual com maior autonomia, responsabilidade e participação 

colaborativa.  

No âmbito da Metodologia de aprendizagem por projetos deu-se relevância à ação do 

professor pautada pela orientação, que se reflete numa interação contínua com os 

alunos e despertadora do seu interesse pela aprendizagem. Foi dada igual relevância 

ao papel aluno na sua aprendizagem, através de incentivos centrados no 

desenvolvimento da autonomia, responsabilidade, iniciativa e capacidade autocrítica.  
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A Metodologia de aprendizagem por projetos tem como grande caraterística a criação 

de um espaço de aprendizagem no qual os alunos se sentem seguros para partilhar 

ideias, refletir e discutir perspetivas e com isso aprender novas coisas. A dinâmica 

que emerge da interação professor-aluno contribui fortemente para uma ação 

marcada pela criatividade e pelo pensamento divergente, potenciadora da 

mobilização de conhecimentos ao invés de os manter estanques e unicamente 

associados a uma atividade ou contexto, assim como, transporta os alunos para fora 

do limite das primeiras ideias, pois permite uma aprendizagem fundamentada e 

aprofundada dos conteúdos.  

O presente relatório demonstrou o potencial do vídeo, com aplicação da técnica de 

animação stop motion, na implementação de uma aprendizagem mediada por 

projetos. A imagem visual e em particular a imagem em movimento faz parte do 

quotidiano de qualquer aluno, contudo constata-se que ao ser tão comum a presença 

da imagem na vida dos indivíduos, a sua perceção e fruição é sobretudo passiva. 

Sendo a sala de aula um espaço privilegiado de aprendizagem, verificou-se que 

transportar essa linguagem através do desenvolvimento de um projeto artístico para 

o contexto de um fazer fundamentado, constitui uma mais-valia para motivar os 

alunos, despertar a curiosidade e promover a reflexividade.  

Comprovou-se uma grande melhoria na capacidade de planificar e de desenvolver de 

um projeto artístico de acordo com os objetivos pretendidos, os grupos de trabalho 

revelaram uma crescente capacidade de estruturar e executar um processo de 

exploração adequado e fundamentado ao longo das vinte e cinco sessões, em 

consonância com as particularidades das propostas. Foi possível verificar que o nível 

de complexidade do projeto educativo foi apropriado para os alunos, o envolvimento 

destes com o projeto promoveu a resolução de problemas e o desenvolvimento do 

pensamento crítico.  

Os trabalhos finais dos alunos demonstram o potencial das estratégias aplicadas, o 

projeto didático “Animação Stop Motion” serviu condignamente para a apresentação 

do que é exequível alcançar através do modelo de aprendizagem utilizado. Verificou-

se uma resposta dos alunos positiva e motivada, dado que mostraram de forma 

continuada interesse, empenho e dedicação. 
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Como constrangimento podemos nomear a falta de tempo para aprofundar conteúdos 

relacionados com captação dos fotogramas em formato digital. Esta dificuldade 

justifica-se particularmente pela premência em introduzir os alunos à edição e 

montagem de imagem e som, uma vez que não possuíam quaisquer noções sobre 

estas ferramentas e pelo facto da dimensão temporal do projeto não comportar a sua 

inclusão com o mesmo nível de aprofundamento.  

Outro constrangimento prende-se com a não realização de visitas de estudo. Uma vez 

que os alunos frequentam o 12º ano de escolaridade e estão sujeitos à realização de 

exames nacionais, a escola tem por norma não realizar visitas de estudo no 

enquadramento do 3º Período, assim, foram pensadas duas visitas de estudo que se 

pretendia realizar no 2º Período. Uma das visitas de estudo possíveis seria frequentar 

as sessões concebidas para o público escolar pela “Monstra – Festival Internacional 

de Animação” ou inclusivamente algum dos seus workshops de Animação, mas tal não 

foi possível porque a sua agenda coincidia com o “Torneio de Futsal”, atividade 

promovida pelo Departamento de Desporto da escola e na qual os alunos 

participavam. Foi também pensada uma visita de estudo à “Cinemateca Júnior”, mas 

devido ao facto da escola ser uma entidade privada os alunos teriam de efetuar 

pagamento de entrada e de realização de workshops, para além do transporte como já 

é habitual. Quando abordados os alunos não se mostraram disponíveis.  

Aponta-se como ponto positivo a atividade “Toca a Animar” desenvolvida no 

Auditório da escola ao longo de uma semana, cujos moldes prenderam-se com a 

projeção diária de filmes de animação realizados na segunda metade do século XX e 

início do século XXI. A realização desta atividade ocorreu após o tempo letivo, pelo 

que não retirou tempo para o desenvolvimento do projeto didático. Trata-se de uma 

atividade que considerámos de extrema importância, tanto os alunos como a restante 

comunidade escolar presente contactou com o cinema de animação, foi uma 

oportunidade de promoção e fruição da produção artística, fonte de novas 

perspetivas e propícia ao desenvolvimento do pensamento crítico.  

O contacto com a técnica de animação stop motion, através da visualização de filmes 

de animação no decorrer da atividade “Toca a Animar”, assim como, de vídeos de 

animação em sala de aula, foi sem dúvida uma mais-valia no que diz respeito à 

amplitude de conhecimentos, assim como, na promoção de uma reflexividade ativa, 
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certamente fatores que contribuíram para uma autoavaliação mais cuidada e 

fundamentada.  

O Blog e a página de grupo revelaram-se ferramentas versáteis e úteis para a 

pesquisa, partilha e seleção de informação e na promoção do diálogo e partilha de 

ideias entre os alunos e o professor. Por sua vez, a participação na exposição coletiva 

“Dia das Expressões”, contribuiu significativamente para a consumação dos 

resultados finais e a reação calorosa pela comunidade escolar constitui um 

reconhecimento e valorização do esforço dos alunos, assim, como um reforço da 

confiança e motivação dos alunos. 

Mas para atender as premissas do contexto escolar atual, percebemos a necessidade 

de incentivo e fomento para a capacitação e formação dos professores quanto às 

novas tecnologias, para que possam empregá-las de forma competente e produtiva. O 

desafio para o século XXI é justamente saber equilibrar o emprego das novas 

tecnologias e o uso de ferramentas didáticas tradicionais em prol da melhoria do 

processo educativo (Lemke, 2002). 

A sociedade encontra-se imersa numa mudança acentuada do seu perfil, que se 

caracteriza por novas formas de criar, produzir, gerir, organizar, entretenimento, 

atitudes, valores e fontes de conhecimento. Sendo que informar e comunicar 

permanece como central na atividade educativa, Carneiro (2001) afirma que a 

educação precisa de uma séria revisão dos seus contornos, pela crescente 

necessidade de educar os jovens e atualizar os adultos para uma plena integração na 

era digital, assim como, é urgente repensar o modelo pedagógico em aplicação nas 

escolas à luz dos novos e diferentes modos de aprender. 

Ao estudante é pedido versatilidade, que construa o seu próprio saber e que seja ativo 

no processo aquisitivo do conhecimento, de tal forma que seja capaz de agir e reagir 

perante situações novas e complexas. Ao professor, surge a oportunidade de criar 

através das novas linguagens e ferramentas digitais disponíveis, podendo 

transformar as aulas em tempos e espaços de pensar sobre, de compreender 

realidades, de transformar as informações em conhecimento consistente, de ampliar 

conhecimento e organizar atividades que envolvam novos conteúdos que levem a 

pensar, a compreender e a usar. 
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A sociedade do século XXI requer dos professores uma requalificação e uma 

reflexibilidade sistemáticas da sua prática, para que eles sejam capazes de 

desempenhar novos e múltiplos papéis. Assim, o professor deve facilitar a 

aprendizagem individual e os itinerários próprios, construir a partir da diversidade, 

recorrer a técnicas de aprendizagem cooperativa, aplicar avaliação formativa e sua 

monitorização, formar grupos de trabalho, promover desenvolvimento da capacidade 

de decisão, estimulação de culturas pessoais de aprendizagem permanente e domínio 

das novas ferramentas tecnológicas. 

Numa sociedade cada vez mais plural a dimensão subjetiva do conhecimento adquire 

uma nova relevância, de acordo com Carneiro (2001) o professor surge como 

mediador na relação escola-família, transformador do um espaço escolar num local 

onde as particularidades e diversidade da comunidade são respeitadas, assente no 

reforço da confiança e na acumulação de capital social. O respeito da pluralidade da 

natureza humana – componentes intelectuais, físicas, estéticas, morais e sociais, é, 

portanto, condição necessária para que o indivíduo tenha a possibilidade de 

desenvolver-se de um modo satisfatório. 
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Caracterização da Turma 

 

 

Os Alunos envolvidos no Projeto de Estágio 

A turma 12º CAV é constituída por sete alunos. O grupo é composto por um 

rapazes e seis raparigas, com uma média de 18 anos de idade até ao final do ano 

letivo. Todas as raparigas têm nacionalidade portuguesa, o rapaz tem 

nacionalidade angolana.  

Dos sete alunos, todos frequentaram o Ensino Pré-Escolar; três usufruíram do 

apoio pedagógico em anos anteriores; uma aluna é avaliada ao abrigo do Decreto 

de Lei 3/2008; três frequentam atividades extracurriculares.  

O aluno com nacionalidade angolana vive em Portugal com a irmã, sendo 

responsável por si próprio. Os encarregados de educação dos restantes alunos têm 

idades compreendidas entre os 41 e os 50 anos; cinco trabalham no setor terciário 

e um no setor secundário. Quatro dos encarregados de educação possuem o 12º 

ano de escolaridade e dois licenciatura.  

Todos os alunos têm quarto próprio, com televisão, computador e internet. Todos 

os alunos moram na área de residência da escola, demorando em média 10 

minutos a chegar à escola.  

Todos os alunos afirmam gostar da escola, mas apenas três afirmam gostar de 

estudar. Quanto às disciplinas favoritas os gostos estão dispersos: quatro alunos 

preferem Desenho A, dois Educação Física, um Português, sendo que a menos 

apreciada é apenas o Português por dois alunos, os restantes afirmam não ter 

nenhuma que não apreciem. Os alunos afirmam, que o tipo de atividade que mais 

preferem ver dinamizada nas aulas é a interação professor-alunos, aulas 

expositivas, aulas com material Audiovisual. Os fatores mais referidos pelos alunos 

para o insucesso escolar é o esquecimento rápido do que foi trabalhado, 

indisciplina na sala de aula e desinteresse pela disciplina. 



Todos pretendem seguir estudos até ao Ensino Superior, sendo que uma aluna 

pretende frequentar o curso de Web Design, uma pretende ser Educadora de 

infância e cinco pretendem frequentar o curso de Arquitetura. 

Observando o percurso escolar dos alunos, verifica-se que nenhum ficou retido 

durante o seu percurso escolar. No presente ano letivo (2011/2012), nenhum dos 

alunos obteve aproveitamento negativo e houve um aluno que se distinguiu com 

aproveitamento elevado. O comportamento dos alunos é bom, verifica-se ritmo de 

trabalho e boa assiduidade dos alunos. O aproveitamento geral da turma é Bom. 

Em relação aos tempos livres, as atividades escolhidas por estes jovens são 

maioritariamente de cariz cultural, revelando o gosto pela leitura e sobretudo pela 

música, contudo também gostam de ver séries televisivas. 

Ao analisar esta caracterização, pode-se constatar que estes alunos estão inseridos 

num quadro socioeconómico médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horário da Turma 

 

Fig.3 Horário da turma 12º CAV, ano letivo 2011/2012 
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Caracterização do Instituto Ciências Educativas 

 

Patrono 

O Dr. Augusto Pais Martins nasceu na Figueira da Foz, a 9 de novembro de 1941, 

num período histórico marcado pela 2ª Guerra Mundial de 1939-1945 e pela 

ditadura salazarista. 

Licenciou-se em Ciências Geológicas, pela Faculdade de Ciências da Universidade 

de Coimbra, e concluiu o 3º Ciclo de Doutorado em “Pedagogia Social dos Desvios 

Infanto-Juvenis”, pela Faculdade de Filosofia e Ciências da Educação da 

Universidade da Salamanca. 

Foi cedo que a sua atração pelo ensino se manifestou e logo relacionada com o 

meio educativo privado, fazendo prever o sonho de construir o seu futuro projeto 

educativo. De 1961 a 1964, inicia a sua atividade docente no Externato de 

Cantanhede. 

A Guerra Colonial leva-o à Guiné. Crítico do colonialismo português, a experiência 

porém, dará frutos para cimentar mais tarde a sua ideia de cooperação com os 

novos países africanos de língua portuguesa na área educativa como forma de 

ajudar ao desenvolvimento do continente africano e consolidar o Português. 

Entre 1968 e 1971, encontra-se como professor no Externato Marquês de Pombal 

e Álvares Cabral em Lisboa. Em 1969 é sócio fundador da empresa Ensinus e 

desempenhou o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. Integrou 

a Direção, para a zona de Lisboa, da AEEP (Associação de Estabelecimentos de 

Ensino Particular). 

A maravilhosa década de 70, tocada pela utopia do maio de 68, levará ao arranque 

do projeto educativo idealizado pelo Dr. Augusto Pais Martins, com a fundação da 

Pedago e da sua escola mãe, o Externato Odivelas, a partir de 1971. Nesse espaço, 

quer como docente, quer como construtor persistente, vai ganhar corpo o seu ideal 

de uma escola moderna. A Pedago, que mais tarde designar-se-á de Grupo Pedago, 
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é a entidade titular do Externato Pica-Pau, Instituto Ciências Educativas e do 

Instituto Superior de Ciências Educativas.  

Em paralelo, manteve-se ligado ao dirigismo desportivo, desempenhou cargos de 

Presidente da Assembleia Geral do Odivelas Futebol Clube e de presidente da 

Direção deste, sendo distinguido como Sócio de Mérito e Benemérito da Associação 

de futebol de Lisboa. Faleceu em abril de 2004 aos 62 anos. 

 

Entidade Responsável 

O Instituto de Ciências Educativas depende do Grupo Pedago, uma sociedade de 

empreendimentos Pedagógicos, que existe há cerca de 40 anos no Concelho de 

Odivelas e que no total tem 300 colaboradores. 

Para além do Instituto de Ciências Educativas, atualmente, o Grupo Pedago é a 

entidade instituidora dos seguintes Estabelecimentos de Ensino: Instituto Superior 

de Ciências Educativas (ISCE), Instituto Superior de Ciências Educativas de 

Felgueiras (ISCEF) e do Externato Pica-Pau. 

 

Áreas e modalidades de formação 

O Instituto Ciências Educativas oferece à comunidade formação do 5º ano ao 9º 

ano com o ensino básico regular e, até ao 12º ano de escolaridade, tem oferta de 

formação em cursos para prosseguimento de estudos, a saber: Curso Científico – 

Humanístico de Ciências e Tecnologias, Curso Científico – Humanístico de Ciências 

Socioeconómicas, Curso Científico – Humanístico de Línguas e Humanidades e o 

Curso Científico – Humanístico de Artes Visuais. 

 

População Alvo 

A oferta educativa, disponibilizada pela escola, tem como população alvo 

residentes do Concelho de Odivelas ou outras residências próximas do Concelho, 



Relatório de Estágio Supervisionado 2012 
 

3 Joana Oliveira 

 

que demonstrem intenção de prosseguir estudos. Sendo que muitos dos alunos 

frequentaram o Externato Pica-Pau e alguns deles demonstram ter a intenção de 

frequentar cursos superiores no Instituto Superior de Ciências Educativas. 

 

Localização 

O Instituto Ciências Educativas localiza-se na Serra da Amoreira da freguesia 

Ramada do concelho de Odivelas. Faz fronteira com as freguesias de Caneças, de 

Famões, de Odivelas, e com os Concelhos de Sintra e Loures, possui uma área de 

3,7 km2 e, de acordo com os censos de 2001, 15 770 habitantes. 

Constituída por núcleos habitacionais antigos, alguns bairros recentemente 

construídos e urbanizações, também recentes e outras em construção, tem-se 

verificado um aumento gradual da população na freguesia da Ramada. 

Os alunos do ICE inserem-se num contexto socioeconómico médio, onde grande 

parte dos encarregados de educação não possui mais do que o 9º/12º anos, 

constatando-se até uma subida da taxa de analfabetismo do concelho. Também de 

salientar, negativamente, o aumento da taxa de desemprego, a fraca dinâmica 

industrial e alguns indícios de deficitário desenvolvimento económico. 

 

Recursos Físicos 

O acesso às instalações da escola dá-se pela Rua Bento Jesus Caraça, sendo ladeada 

por moradias, prédios e descampados. A sua arquitetura é moderna, cujos edifícios 

foram recentemente submetidos a uma remodelação, o que permitiu alargar a 

oferta educativa da escola até ao 12º ano de escolaridade.  

A área construída divide-se em três corpos principais: o edifício noroeste com três 

pisos, o edifício nordeste com dois pisos e o edifício sudeste com dois pisos. Do 

lado sudoeste do conjunto edificado principal, juntam-se mais dois corpos, com um 

piso cada: um remodelado, onde se situa o ginásio e outro, antigo, onde se situa a 

cantina. O acesso aos pisos, em todos os edifícios, é dado por escadarias ou 
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elevadores, que são acionados apenas em situações de maior necessidade. Entre os 

edifícios o acesso efetua-se por passeios não cobertos, com algumas escadarias e  

rampas de acesso. 

A escola tem poucos espaços onde os alunos possam estar nos intervalos, não 

existe sala de convívio, tanto os espaços desportivos ao ar livre como os espaços 

verdes são de pequenas dimensões. Os alunos da escola apenas podem circular 

dentro dos limites da mesma, não estando autorizados a circular em espaços 

contíguos, nomeadamente a área de circulação do Instituto Superior de Ciências 

Educativas, que se encontra instalado no lado sul do terreno.  

Segue-se, na página seguinte, o mapa das instalações. 
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Fig.1 Planta das instalações do Instituto Ciências Educativas 
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3.3. Órgãos de Gestão 

 

Fig. 2 Organograma: Órgãos de Gestão do Instituto Ciências Educativas 

 

 

3.4. Serviços de Apoio Educativo 

 

3.4.1. Mediateca, Biblioteca e Sítios  
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A escola possui diversos recursos educativos, que podem servir de apoio às 

diversas disciplinas, assim como, às pesquisas realizadas de forma autónoma pelos 

alunos. A Mediateca e a Biblioteca são espaços de uso recorrente pela comunidade 

escolar, também estão disponíveis um auditório e um espaço expositivo (entrada 

do edifício principal). 

A Mediateca disponibiliza aos alunos e professores computadores e internet 

e é de livre acesso, exceto se requisitada para a lecionação de alguma disciplina. 

Por sua vez, a Biblioteca disponibiliza livros e manuais de várias áreas, assim 

como, acesso à internet e serviço de fotocópias. O acesso ao auditório dá-se em 

reuniões gerais de professores ou na existência de atividades da comunidade 

escolar que necessitem da sua utilização, nomeadamente palestras, cerimónia do 

quadro de excelência e peças de teatro. Sempre que há necessidade de expor 

trabalhos dos alunos ou outros conteúdos utiliza-se a entrada do edifício principal 

como espaço expositivo, não sendo um espaço próprio para exposições, verifica-se 

carências físicas para tal propósito. 

 Para além dos espaços físicos disponíveis para apoio pedagógico, também 

existem disponíveis projetores e retroprojetores, como não se encontram 

instalados nas salas de aula, necessitam de requisição prévia. 

Por último, os alunos têm à sua disposição, todo um conjunto de recursos 

para reforço de aprendizagens, complementares à sala de aula, nas várias 

plataformas virtuais, nomeadamente o Site da escola (www.ice.edu.pt), o Moodle 

(http://ice.ninehub.com/) e outros que poderão ser especificamente criados para 

uma turma ou um exercício, tais como, o Blog e o Facebook. 

 

3.4.2. Gabinete de Psicologia e Orientação 

 

Este serviço é coordenado pela Psicóloga e conta com 20 horas semanais 

sendo o atendimento por marcação prévia, contudo  o encarregado de educação, 

http://www.ice.edu.pt/
http://ice.ninehub.com/
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caso pretenda solicitar um atendimento, deve fazê-lo preferencialmente através do 

diretor de turma. 

Cabe à Psicóloga exercer as seguintes funções: Avalia, diagnostica e 

encaminha alunos com necessidades educativas especiais para modalidades 

adequadas de resposta educativa; Intervém, a nível psicológico e psicopedagógico, na 

observação/avaliação, orientação, apoio dos alunos e emite pareceres técnicos; 

Colabora na elaboração dos programas educativos individuais com o diretor de 

turma e acompanha as situações dos alunos em regime educativo especial; Atende e 

faz aconselhamento a pais/encarregados de educação; Dinamiza com os alunos do 9º 

ano sessões de grupo de exploração do autoconhecimento e aplica testes vocacionais, 

facilitando o processo de tomada de decisão, acompanhando-os individualmente na 

sua análise e ponderação; Dinamiza ações no âmbito da orientação vocacional; 

Colabora com os professores, prestando apoio psicopedagógico às atividades 

educativas; É membro do conselho pedagógico colaborando no levantamento de 

necessidades da comunidade educativa. 

 

3.5. Departamentos 

 

O Departamento Curricular constitui uma estrutura de apoio pedagógico, 

incumbindo-se de desenvolvimento de medidas que reforcem a articulação 

interdisciplinar na aplicação dos planos de estudo. Na presente escola em análise, 

foram constituídos cinco departamentos, a partir das disciplinas e áreas 

disciplinares existentes. 

Departamentos Disciplinas 

Ciências Sociais e Humanas História / Filosofia / Geografia / 
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Tabela 1: Departamentos Curriculares. 

 

 

3.6. Turmas 

 

Economia / TIC 

Línguas Português / Inglês / Francês / Espanhol  

Artes Educação Visual e Tecnológica /  

Educação Musical / Educação Tecnológica 

/ Educação Visual / Desenho A /  

Oficina de Artes 

Educação Física Educação Física / Desporto 

Ciências Exatas Matemática Aplicada às Ciências Sociais / 

Matemática / Geometria Descritiva / 

Ciências da Natureza / Ciências Naturais / 

Biologia e Geologia / Física e Química / 

Ciências Físico-Químicas / Física / 

Química 
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 No presente ano letivo estão inscritos, no Instituto Ciências Educativas, 530 

alunos, cujas idades estão compreendidas entre os 9 anos e os 20 anos.  

 

Turma Nº de Alunos Rapazes Raparigas 

2º Ciclo 133 alunos   

5 A 28  17 11 

5 B 29 16 13 

6 A 26 15 13 

6 B 26 15 13 

3º Ciclo 237 alunos   

7 A 22 10 12 

7 B 22 10 12 

7 C 21 13 8 

8 A  21 5 16 

8 B 21 13 8 

8 C 26 13 13 

9 A 25 11 14 

9 B  24 13 11 

9 C 28 15 13 

Secundário 160 alunos   

10 CT - A 18 12 6 



Relatório de Estágio Supervisionado 2012 
 

11 Joana Oliveira 

 

10 CT - B               20 11 9 

10 CSE 7 3 4 

10 CLH 14  6 8 

10 CAV               5 1 4 

11 CT - A                13 7 6 

11 CT - B 18 12 6 

11 CSE  4 3 1 

11 CLH              11 8 4 

11 CAV               3 1 2 

12 CT                9 1 8 

12 CSE 14 9 5 

12 CLH               8 4 4 

12 CAV               6 3 3 

 

Tabela 2: Nº de alunos por ciclo de escolaridade, por turma e género. 

3.7. Regulamento Interno 

 

O Regulamento Interno do ICE define o regime de funcionamento da escola, 

de cada um dos seus orgãos de administração e gestão, das estruturas de 

orientação e dos serviços de apoio educativo, bem como os direitos e deveres dos 

membros da comunidade escolar. 
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O Regulamento Interno tem por objetivo, o desenvolvimento do disposto na 

lei em vigor e demais legislação de caráter estatutário e a adequação à realidade da 

escola, das regras de convivência e de resolução de conflitos na respetiva 

comunidade educativa, no que refere, nomeadamente, a direitos e deveres dos 

alunos inerentes à especificidade da vivência escolar, à utilização das instalações e 

equipamentos, ao acesso às instalações e espaços escolares, ao reconhecimento e à 

valorização do mérito, da dedicação e do esforço no trabalho escolar, bem como no 

desempenho de ações meritórias em favor da comunidade em que o aluno está 

inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola e fora dela. 

"O convívio numa sociedade democrática caracteriza-se pela participação 

dos cidadãos nas decisões e no estabelecimento de normas. Para a definição de 

regras comuns é essencial dar aos jovens uma formação que permita uma 

cidadania consciente numa sociedade democrática. A aplicação justa e equilibrada 

das medidas preconizadas no Regulamento Interno é uma forma de experienciar a 

vida em comunidade." 

(in, Regulamento Interno do Instituto de Ciências Educativas) 

 

3.8. Projeto Educativo de Escola 

 

A elaboração deste documento assume especial significado para toda a vida 

da Escola, uma vez que surge como um instrumento privilegiado de mobilização e 

empenhamento em torno de uma ideia de Escola e de Formação, cada vez mais 

ajustadas às realidades locais e às necessidades individuais. É neste contexto que 

surge o tema "Inovar, Criar e Educar”, tendo este ano o sub-tema “Tudo é Química”. 

O tema revela a orientação educativa adotada pela Escola, cujos objetivos visam 

despertar nos alunos o gosto por aprender, e aprender não só na sala de aula, mas 

em contextos diversos, despertando sensibilidades, estimulando a criatividade, 

desenvolvendo o pensamento crítico e a capacidade de intervir socialmente de 
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uma forma responsável e construindo uma cidadania ativa e participativa em 

ambiente democrático. 

O seu papel é, portanto, o de organizar a atividade dos jovens de um modo 

não exclusivamente intelectual e com características assimiladoras e reprodutoras, 

mas sim de uma maneira integral, isto é, de desenvolvimento em todas as 

dimensões humanas de cada aluno individual face à sua adesão ativa a instituições 

democráticas e à sua colaboração na produtividade social; e de uma forma baseada 

na investigação e construção, que desenvolve nos alunos dotes de iniciativa e de 

responsabilidade e exige dos professores não apenas o controlo mas, sobretudo, o 

seu poder de guia, de animação e de orientação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Oficina de Artes é uma disciplina cujo nome releva da noção de ofício, no sentido que lhe é 

conferido actualmente pelo operador plástico, enquanto agente de intervenção crítica que, 

mediante o conhecimento e a valorização do património, é capaz de agir, de modo integrado, 

na sociedade em que está inserido. 

 

No contexto da reforma curricular do ensino secundário, a disciplina de Oficina de Artes integra 

o plano de estudo do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais – componente de 

formação específica – e constitui-se como disciplina de opção do 12º ano, com uma carga 

horária de 3 unidades lectivas de 90 minutos semanais. 

 

A inserção de Desenho A no plano de estudo do Curso de Artes Visuais, como disciplina 

estruturante e trienal da componente de formação específica, permitiu que alguns dos 

conteúdos formativos anteriormente propostos pela Oficina de Artes fossem reintegrados nessa 

disciplina. Deste modo, à Oficina de Artes compete abordar as áreas de expressão e 

concretização plásticas bi- e tridimensionais, associadas aos fenómenos da comunicação 

visual. 

 

Nesta perspectiva, a nova disciplina de Oficina de Artes propõe-se abrir espaço à 

experimentação e realização do projecto artístico, considerando as sugestões incluídas no 

desenvolvimento deste programa. 

 

 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

2.1. Finalidades 

 

O programa de Oficina de Artes pretende proporcionar aos alunos a aquisição e o 

desenvolvimento de saberes no âmbito das artes visuais, através da prossecução das 

seguintes finalidades: 

 

. Desenvolver a sensibilidade e a consciência crítica, mediante a mobilização do aluno para os 

conteúdos específicos das diferentes áreas das artes visuais. 

 

. Fomentar a capacidade de manipulação sensível e técnica dos materiais, dos suportes e dos 

instrumentos, visando um melhor entendimento do espaço bidimensional e tridimensional em 
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vários domínios da expressão plástica. 

 

. Incentivar e desenvolver a criatividade, hábitos de pesquisa e métodos de trabalho 

experimental. 

 

. Proporcionar aos alunos o acesso aos fundamentos e pressupostos científicos essenciais que 

determinam grande parte da fenomenologia das artes visuais, desde o acto criativo em si à 

perspectiva crítica e de intervenção no âmbito da comunidade. 

 

 

 

2.2. Objectivos 

 

. Desenvolver conhecimentos e competências já adquiridos em áreas afins, relacionando-os e 

adequando-os aos diversos modos de projectar. 

 

. Entender os modos de projectar como parte integrante do processo artístico, relacionando a 

dinâmica das aprendizagens anteriores com as novas hipóteses expressivas. 

 

. Conhecer as fases metodológicas do projecto artístico. 

 

. Desenvolver competências nos domínios da representação bidimensional e tridimensional. 

 

. Explorar técnicas de representação expressiva e rigorosa do espaço e das formas que o 

habitam. 

 

. Compreender as questões utilitárias relacionadas com certos tipos de iconicidade, na área da 

cidadania. 

 

. Desenvolver capacidades de trabalho em equipa, necessárias à consecução de projectos. 
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2.3. Visão Geral dos Temas/Conteúdos 

 

De acordo com as finalidades, os objectivos e as competências apontados para a disciplina de 

Oficina de Artes, e com base numa orientação interactiva suportada por um trabalho aberto 

tanto a técnicas convencionais, como a técnicas não convencionais, traçou-se um elenco 

temático organizado por módulos, assim seriado: 

 

 

Módulo 1 – Área de Diagnóstico (Temas Estruturantes) 

 

 1. – Linguagem plástica 

 

 2. – Materiais, suportes e instrumentos 

 

 3. – Técnicas de expressão e representação 

 

 

Módulo 2 – Projecto Artístico (Questões Permanentes) 

 

 1. – Projecto e Objecto 

 

 2. – Representação expressiva e representação rigorosa das formas e do espaço 

 

 

Módulo 3 – Áreas de Desenvolvimento e Concretização do Projecto 

 

 1. – Áreas de desenvolvimento do projecto: 

 . Desenho 

 . Pintura 

 . Escultura 

 . Design Gráfico 

 . Design de Equipamento 

 . Fotografia 

 . Videografia 

 . Intervenção em espaços culturais 
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2. – Temas e graus de concretização do projecto 

 

Nas áreas de desenvolvimento do projecto, apresentadas no ponto anterior, visa-se orientar a 

escolha dos alunos na construção dos seus projectos. Realça-se, no entanto, que no espaço 

de ensino-aprendizagem desta disciplina se pode conjugar o desenvolvimento de diferentes 

áreas, conforme os interesses e motivações dos alunos previamente detectados pelo professor. 

 

Assim, na formulação das estratégias de aprendizagem, convém atender à possibilidade de 

desenvolvimento de um projecto misto, aglutinador de vários pequenos projectos em diferentes 

áreas temáticas, valorizando a dimensão participativa dos alunos em trabalho de equipa e 

privilegiando, se possível, a intervenção comunitária. 

 

 

 

2.4. Sugestões Metodológicas Gerais 

 

A abordagem dos núcleos programáticos de Oficina de Artes – Módulos faz-se, 

preferencialmente, de forma gradual, faseando e intensificando as experiências, não perdendo 

de vista que os processos criativos em geral, e a arte em particular, assentam no compromisso 

entre a razão e a intuição, e que os intervenientes nesses processos são agentes activos de 

mudança. 

 

Inicia-se o programa por uma primeira fase de diagnóstico que visa avaliar os conhecimentos 

adquiridos e as competências desenvolvidas em anos anteriores, bem como rever 

aprendizagens e detectar as expectativas dos alunos face a esta disciplina. Deste modo, o 

professor tem a possibilidade de conhecer melhor os seus alunos e de definir a planificação 

que, efectivamente, lhes é mais adequada. 

 

Pretende-se, assim, que os alunos, a par da compreensão sobre o funcionamento da 

linguagem plástica – elementos estruturais, conceitos, práticas e modos de formar –, possam 

desenvolver um fazer fundamentado, na perspectiva de um operador plástico cuja intervenção 

crítica só é eficaz se relevar de uma consciência simultaneamente histórica e estética. 

 

Nesta disciplina, o processo de ensino-aprendizagem deve partir do incentivo à pesquisa, das 

opções relativas ao método de análise e síntese dos dados recolhidos, em ordem a um 

trabalho capaz de conjugar a poética do imaginário com o rigor da expressão. 
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O conjunto de sugestões metodológicas, indicadas no desenvolvimento dos Módulos, não é 

único, funcionando apenas como uma orientação possível de pesquisas e experimentações 

conducentes à aprendizagem pretendida.  

Cada professor, perante os objectivos propostos, os meios disponíveis e as condicionantes da 

sua própria formação, determinará os percursos mais adequados a uma efectiva progressão do 

trabalho desenvolvido pelos alunos. 

 

A questão metodológica de fundo deste programa situa-se nos domínios da pesquisa, da 

recolha e da experimentação. A pesquisa e a recolha desenvolvem-se preferencialmente no 

exterior, incidindo sobre temas e materiais quotidianos, decorrendo a experimentação na sala 

de aula, onde se procederá à comparação e à conjugação de técnicas convencionais com 

materiais não ortodoxos, considerando sempre as resultantes expressivas daí decorrentes. 

 

Neste sentido, recomenda-se que os alunos procedam, ao longo dos seus trajectos 

quotidianos, a pesquisas e recolhas gráficas, fotográficas, videográficas, literárias e/ou outras, 

que incidam sobre o espaço envolvente, a geografia urbana e humana, o(s) sistema(s) de 

transporte(s), o parque industrial, as actividades culturais e de recreio e o património 

construído. Também no exterior, os alunos podem recolher embalagens, jornais e revistas, 

trechos de publicidade, objectos diversos, postais, fotografias actuais e antigas, fragmentos de 

manuscritos, textos mecanográficos, formas naturais, etc., cuja triagem terá lugar na sala de 

aula. Os materiais recolhidos deverão constituir um conjunto de referências plásticas, a 

organizar numa espécie de banco de dados acessível a todas as áreas de pesquisa no campo 

das várias experimentações. 

 

É evidente que a sala de aula é também um espaço de pesquisa onde, por exemplo, entre 

vários outros recursos e se houver disponibilidade, se poderá utilizar a Internet. 

 

Dada a natureza da disciplina, deve privilegiar-se, fundamentalmente, a elaboração de 

trabalhos práticos que reflictam relações entre as técnicas convencionais e as matérias e/ou 

materiais vindos do exterior. Cada abordagem deste tipo, de acordo com os Módulos e os 

núcleos temáticos, implica o desenvolvimento de fundamentos teóricos, o apoio de materiais 

visuais complementares e o escalonamento de conceitos diferenciados sobre os modos de 

formar em artes visuais. 

 

Serão sempre recomendáveis, quer a referência a aspectos da cultura artística portuguesa, 

quer a referência às características específicas da região em que se actua, bem como a 

realização de visitas a diferentes pólos da vida da comunidade. 

 

Tendo em vista a integração das diferentes dinâmicas do processo de ensino- 

-aprendizagem, a gestão deste programa é proposta para 33 semanas, reportando-se os 
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tempos lectivos a unidades de 90 minutos. Considerando a carga horária semanal de 4,5 

horas atribuída a esta disciplina, sugere-se que os tempos lectivos sejam divididos em grupos 

de 1+1+1 = 90+90+90 minutos, no princípio ou no fim dos turnos escolares, para que o acesso 

ao exterior não interfira com os horários das outras disciplinas. 

 

Sugere-se ainda que o trabalho a desenvolver seja, sempre que necessário, repartido por dois 

espaços – sala de aula e exterior –, sobretudo durante a fase de pesquisa no terreno. A 

coordenação deste processo requer que se tenha sempre presente o tempo disponível para o 

reforço e aprofundamento de aprendizagens anteriores, sendo necessário fazer uma gestão 

cuidada das 33 semanas previstas para as actividades lectivas. 

 

Desta forma, estima-se contribuir para o desenvolvimento de uma dinâmica efectiva entre 

descoberta e reflexão que, rejeitando a rotina e os estereótipos, conduza a uma prática 

permanentemente actualizada e sistematicamente reinventada. 

 

 

 

2.5. Competências a Desenvolver 

 

Nesta disciplina, pretende-se que o aluno desenvolva competências que o tornem capaz de: 

 

- Representar bi- e tridimensionalmente através de meios riscadores e/ou informáticos. 

 

- Manipular, com intencionalidade, os diferentes processos técnicos da representação e 

expressão visual. 

 

- Utilizar adequadamente os materiais, os suportes e os instrumentos necessários à construção 

de uma mensagem visual. 

 

- Dominar as diferentes fases metodológicas de desenvolvimento de um projecto, nas diversas 

áreas em estudo. 

 

- Trabalhar em equipa, gerindo as competências necessárias à concretização de um projecto 

artístico. 

 

- Intervir criticamente, no âmbito da realização plástica, na comunidade em que está inserido. 
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2.6. Recursos 

 

A tipologia dos espaços e as exigências funcionais e construtivas para as actividades 

desenvolvidas no domínio das artes visuais foram há muito definidas e adoptadas pelas 

escolas. De qualquer modo, relembra-se que as salas de aula para a disciplina de Oficina de 

Artes devem ser amplas, orientadas preferencialmente a norte ou nascente, com iluminação 

natural e possibilidade de obscurecimento total e parcial da sala. 

 

Deve haver um espaço um pouco mais reduzido, de apoio à sala de aula, para o exercício das 

tecnologias específicas, de acordo com as áreas de desenvolvimento do projecto (Módulo 3). 

Esse espaço disporá de equipamentos e ferramentas adequados ao exercício dessas 

tecnologias. 

 

Deve ainda ter-se em conta um espaço para arquivo de documentação, equipamento 

audiovisual, e que sirva de arrecadação para materiais e trabalhos. 

 

A sala de aula e o espaço adstrito ao exercício das tecnologias devem possuir uma bancada 

com ponto de água e esgoto. Ambas deverão possuir expositores, estendal de secagem, ecrã 

e quadro magnético, bem como estiradores, cavaletes, cadeiras e armários. 

 

É conveniente que a sala de aula esteja preparada para a utilização do seguinte equipamento 

audiovisual: 

– televisor 

– videogravador 

– projectores de diapositivos e de filmes 

– retroprojectores 

 

e disponha, se possível, de: 

 

– câmara(s) de vídeo 

– computadores e software de tratamento de imagem digital/multimédia, tais como: 

 FreeHand; Adobe Photoshop; Adobe Premier; MacroMedia-Director; MacroMedia-Flash; 

 Dream Weaver 

– fotocopiadora 

– câmara(s) fotográfica(s) 

 

De acordo com as sugestões metodológicas gerais e as indicações bibliográficas, deverá 

constituir-se um banco de materiais para utilização e consulta, incluindo os de domínio 

audiovisual. 
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2.7. Avaliação 

 

A avaliação das aprendizagens dos alunos compreende as modalidades de avaliação formativa 

e avaliação sumativa. A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, 

permitindo ao professor, ao aluno, e demais intervenientes no processo educativo obter 

informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista ao ajustamento de 

processos e estratégias. 

 

Nesta disciplina, a avaliação formativa deve exercer-se de forma a permitir captar a evolução 

do aluno, no que respeita aos trabalhos produzidos e aos processos utilizados nessas 

produções. 

 

A avaliação sumativa, para além das actividades próprias que possa envolver, deve ter em 

conta os dados da avaliação contínua anteriormente referidos. 

 

Para que a avaliação seja eficaz, há que planificar com rigor, estabelecendo para cada trabalho 

ou projecto metas precisas, de modo que os referenciais de avaliação se articulem com as 

competências a desenvolver pelos alunos. 

 
No processo de avaliação, sugere-se que os trabalhos desenvolvidos sejam expostos e 

analisados em conjunto, perante todos os intervenientes. Desta forma, nesse período de 

discussão, e através de críticas devidamente aferidas pelos objectivos estabelecidos no 

programa, ou relativos a cada trabalho ou projecto, é possível clarificar os termos de cada 

motivação e a perspectiva em que assentaram a pesquisa e a experimentação. 

 

Antes dessa análise, deverá o professor esclarecer os alunos do método a seguir e dos 

critérios de avaliação a observar, deixando sempre em aberto a possibilidade de existência de 

aspectos e/ou situações não previstos. Esta prática não é, de forma nenhuma, impeditiva da 

relação individual que o professor estabelecerá com cada aluno no decorrer dos trabalhos. 

Trata-se, antes, de um método complementarmente decisivo, pois suscita comparações 

clarificantes, o diálogo e a desinibição, além de marcar a responsabilidade individual perante o 

grupo.  

 

Os referenciais de avaliação a seguir enunciados são porventura observáveis ao longo da 

aprendizagem prevista e deles se isolam, para cada Módulo, os mais significativos. Assim, 

pretende-se avaliar, global ou pontualmente, os seguintes aspectos de formação, evolução e 

práticas de aprendizagem em termos de saberes, saberes-fazer e saberes-ser: 
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 . Poder de observação aliado à capacidade de interpretar e registar; 

 . Desenvolvimento de competências de pesquisa, recolha e experimentação de 

 materiais; 

 . Capacidade de leitura e análise de imagens; 

 . Domínio dos meios de representação; 

 . Invenção criativa aplicada a trabalhos e projectos; 

 . Interesse pelos fenómenos de índole artística; 

 . Formulação de questões pertinentes; 

 . Envolvimento e capacidade de integração no trabalho individualmente e em grupo; 

. Persistência na aprendizagem; 

. Empenho no trabalho realizado; 

. Aquisição e compreensão de conhecimentos; 

. Capacidade de relacionar os conhecimentos adquiridos e de os utilizar em novas 

situações. 
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3. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
 

3.1. Módulo 1 – Área de Diagnóstico (Temas Estruturantes)       (36 unidades lectivas de 90 minutos = 12 semanas) 
 

 

Temas/Conteúdos 
 

 

Objectivos 
 

Conceitos Essenciais 
 

Sugestões Metodológicas 

 
 
 
1. LINGUAGEM PLÁSTICA 

 
1.1. Conceitos de linguagem 
 
1.1.1. Sistemas Sígnicos 
 
1.1.2. Signo Verbal e Signo 
 Icónico 
 
1.1.3. Signos, Símbolos e Sinais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Elementos estruturais da 

linguagem plástica 
 
1.2.1. Ponto/Linha 
1.2.2. Valores de Textura 
1.2.3. Valores Lumínicos 
 (Claro/Escuro) 
1.2.4. Valores Cromáticos 

 
 

 
Testar aprendizagens anteriormente 
realizadas, tendo presentes os seguintes 
objectivos: 
 
 
- Identificar e seleccionar signos,  
símbolos e sinais; 
 
- Analisar e relacionar sistemas 
sígnicos; 

 
- Inferir conceitos de linguagem; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificar, em obras previamente 
seleccionadas, os elementos estruturais 
da linguagem plástica que nelas são 
determinantes, bem como os efeitos 
expressivos que daí resultam. 
 

 

 
 
 
 
Comunicação e Linguagens 
 
Sistemas Sígnicos 
 
Signo 
 
Símbolo 
 
Sinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponto/Linha 
 
Valores de Textura 
 
Valores Lumínicos 
 
Valores Cromáticos 
 
 

 

 

Perante imagens de obras de arte previamente seleccio-
nadas, abordar genericamente a linguagem das artes visuais 
no âmbito da comunicação. 
 
Convocando exemplos diferenciados, analisar e debater com 
os alunos as características específicas dos sistemas 
sígnicos, fundamentalmente, dos sistemas verbal e icónico. 
 
Verificação da especificidade destes sistemas ao nível da 
estrutura dos signos e dos códigos que os articulam. 
 
Análise de objectos “mistos” (cartazes, colagens, pinturas, 
etc.), em que a existência da palavra se justifica pelo seu 
valor semântico e/ou apenas enquanto sinal gráfico. 
 
Desenvolvimento de exercícios exploratórios das duas 
situações enunciadas. 
 
(3 unidades lectivas de 90 minutos = 1 semana) 
 
 
 
 
 
 
Análise em diversas obras do papel que os elementos 
estruturais da linguagem plástica desempenham na sua 
estrutura e/ou na caracterização das suas morfologias. 
 
Interpretação de uma obra mediante a alteração dos 
elementos estruturais da linguagem plástica que a definem 
(por exemplo: alterar as cores predominantes ou introduzir a 
textura onde ela não existe). 
 
(9 unidades lectivas de 90 minutos = 3 semanas) 
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3. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
 

3.1. Módulo 1 – Área de Diagnóstico (Temas Estruturantes) 
 

 

Temas/Conteúdos 
 

Objectivos 
 

 

Conceitos Essenciais 
 

Sugestões Metodológicas 

 
2. MATERIAIS, SUPORTES 
 E INSTRUMENTOS 
 
2.1. Materiais – Origens e 

Composição 
 
 
 
2.2. Suportes – 

Características, 
 Dimensões e Funções 
 
 
2.3. Instrumentos –  
 Características e 
 Funções 
 
 
 
 
3. TÉCNICAS DE 
 EXPRESSÃO E 
 REPRESENTAÇÃO 
 
3.1. Modos de Formar 
 
3.1.1. Especificidades 
 
3.1.2. Inter-relações 
 
3.1.3. Metodologias 
 

 

 

 
 
 
- Identificar a origem e composição de 
materiais diversificados (grafite, carvão, 
pastel, barro, gesso, etc.); 
 
 
- Reconhecer nas propriedades físicas 
dos suportes e instrumentos, factores 
determinantes na definição da obra 
gráfica/plástica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Desenvolver capacidades de leitura e 
análise dos modos de formar do objecto 
artístico; 
 
- Entender o acto/processo criativo 
como espaço de cruzamento de 
diversas condicionantes físicas e 
conceptuais. 
 

 

 
 
 
 
 

Material 
 
 
Instrumento 
 
 

Suporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expressão 
 
 
Representação 
 
 
Acto/Processo criativo 

 

 

 
 
 
Realização de exercícios de experimentação de materiais, 
instrumentos e suportes, conducentes à detecção das suas 
vocações específicas, das suas potencialidades expressivas 
e da sua adequação aos objectivos a alcançar em cada 
caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(15 unidades lectivas de 90 minutos = 5 semanas) 
 

 
 
 
 
 
 
Perante imagens de obras de arte previamente seleccio-
nadas, proceder a análises comparadas dos seus modos de 
formar. 
 
Realização de exercícios de desmontagem e reconstituição 
das metodologias nelas utilizadas. 
 
Avaliação dos trabalhos desenvolvidos neste módulo. 
 
Apresentação dos trabalhos à comunidade escolar. 
 
(9 unidades lectivas de 90 minutos = 3 semanas) 
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3. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
 

3.2. Módulo 2 – Projecto Artístico (Questões Permanentes)         (27 unidades lectivas de 90 minutos = 9 semanas) 
 

 

Temas/Conteúdos 
 

 

Objectivos de Aprendizagem 
 

Conceitos Essenciais 
 

Sugestões Metodológicas 

 
 

1. PROJECTO E 
OBJECTO 

 
 
1.1. Conceito(s) de Projecto 
 
 
1.2. O Projecto como sistema de 

relações transversais a 
várias áreas  
 

 
 
1.3. Do Projecto ao Objecto 
 
 
1.4. Metodologias do 
 Projecto 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
- Identificar diferentes conceitos de 
Projecto; 
 
 
- Entender o Projecto como uma 
realidade múltipla e multifacetada; 
 
 
- Analisar e reflectir sobre a génese do 
Objecto; 
 
 
- Experimentar, de forma orientada, 
fases e itinerários de formulação do 
Projecto; 
 
- Estruturar um Projecto. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Projecto 
 
 
Metodologia Projectual 
 
 
Objecto 
 
 
Objecto Artístico 
 
 
Objecto de Design 

 

 
Após a abordagem dos conceitos essenciais, importa 
motivar o aluno para as escolhas temáticas dos Projectos a 
desenvolver, sendo conveniente: 
– Identificar as semelhanças e diferenças que se podem 

estabelecer entre Projectos, em casos concretos 
diversificados; 

– Usar técnicas de seriação e síntese dos problemas, bem 
como os processos possíveis de coordenação das 
matérias, em ordem à estruturação de um Projecto. 

 
Propor aos alunos a estruturação de um Projecto, tendo em 
vista: 
 
a) A enunciação clara do problema a resolver; 
b) A definição de objectivos, enquadrando aspectos que 

tenham em conta os limites e grau de funcionalidade da 
proposta de solução para o problema enunciado; 

c) A identificação dos elementos que deverão constituir e 
integrar o desenvolvimento do Projecto; 

d) A identificação das disponibilidades tecnológicas 
(matérias, materiais e instrumentos) que, considerando  
a simulação do objecto/produto final, permitam resolver 
as primeiras hipóteses formais orientadas para a 
prossecução do projecto; 

e) A exploração de técnicas e meios visando soluções 
inovadoras; 

f) O ensaio de modelos; 
g) A programação e realização do Projecto, tendo em conta  

uma resolução posterior ao nível da simulação ou do 
protótipo; 

h) Apresentação do projecto à comunidade escolar. 
 
(6 unidades lectivas de 90 minutos = 2 semanas) 
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3. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
 

3.2. Módulo 2 – Projecto Artístico (Questões Permanentes) 
 

 

Temas/Conteúdos 
 

 

Objectivos de Aprendizagem 
 

Conceitos Essenciais 
 

Sugestões Metodológicas 

 
2. REPRESENTAÇÃO 

EXPRESSIVA E 
REPRESENTAÇÃO 
RIGOROSA DAS 
FORMAS E DO 
ESPAÇO 

 
2.1. Representação 

expressiva 
 
2.2. Sistemas de 

Representação rigorosa 
 
2.3. Dispositivos utilitários de 

comunicação 
 
2.3.1. Codificações Gráficas 

– Símbolos 
Pictóricos 

– Símbolos 
Icónicos 

– Sinais 

 

 
 
- Desenvolver competências nos 
domínios da representação bi- e 
tridimensional; 
 
 
- Explorar técnicas de representação 
expressiva e rigorosa do espaço e das 
formas que o habitam; 
 
 
- Explorar conceitos de modelação e 
modulação do espaço; 
 
 
- Compreender e testar a funcionalidade 
comunicativa de certos tipos de 
iconicidade. 

 

 
 
Representação 
 
 
Espaço 
 
 
Perspectiva 
 
 
Modelação e Modulação 
 
 
Movimento e Ritmo 
 
 
Sinalização 
 
Símbolo Pictórico 
 
Símbolo Icónico 
 

 

 
O desenvolvimento deste ponto requer que se considere a 
aproximação teórica e prática ao projecto em termos da sua 
pluralidade conceptual e técnica. 
 
Assim, proceder-se-á à representação de modelos, 
previamente seleccionados, visando: 
 
a) A objectividade e as qualidades expressivas da tradução 

gráfica; 
b) O registo do modelo de vários pontos de vista; 
c) A adopção de, pelo menos, um traçado em perspectiva 

rigorosa; 
d) A exploração do espaço a partir da apropriação de um ou 

mais elementos modulares; 
e) A obtenção de ritmo e movimento. 
 
A abordagem de sinais, símbolos e signos: 
 
a) Dos sistemas de codificação urbana; 
b) Do desenho de objectos funcionais cujos comandos 

necessitem de ordens cromáticas e/ou gráficas 
portadoras de vários tipos de operacionalidade 
(máquinas, arquivos, narrativas ilustradas, 
representações descritivas de lugares e percursos, 
embalagens, painéis de comando, transportes, anúncios 
diversos, etc.). 

 
Avaliação dos trabalhos realizados no âmbito deste módulo. 
 
Apresentação dos trabalhos realizados à comunidade 
escolar. 
 
(21 unidades lectivas de 90 minutos = 7 semanas) 
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3. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
 

3.3. Módulo 3 – Áreas de Desenvolvimento e Concretização do Projecto     (36 unidades lectivas de 90 minutos = 12 semanas) 
 

 

Temas/Conteúdos 
 

 

Objectivos de Aprendizagem 
 

Conceitos Essenciais 
 

Sugestões Metodológicas 

 
1. ÁREAS DE DESENVOLVI-

MENTO DO PROJECTO 
 
. Desenho 
. Pintura 
. Escultura 
. Design Gráfico 
. Design de Equipamento 
. Fotografia 
. Videografia 
.Intervenção em espaços 
culturais 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. TEMAS E GRAUS DE  

CONCRETIZAÇÃO DO 
PROJECTO 
 

 

 

 
 
 
 

- Desenvolver metodologias de con-
cepção, planificação, projectação e 
execução de projectos nas áreas 
enunciadas; 

 
 
- Aprofundar capacidades de pesquisa, 
concepção, planificação e represen-
tação bi- e tridimensionais; 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
- Dominar técnicas e tecnologias 
necessárias ao desenvolvimento e 
concretização do projecto; 

 
 
- Apresentar o projecto realizado à 
comunidade escolar. 

 

 
 
 
Técnica 
 
 
Tecnologia 
 
 
Planificar 
 
 
Projectar 
 
 

 
Nesta fase do programa, pressupõe-se que já foram 
acordados os temas de trabalho e definidas as respectivas 
áreas de actuação para os projectos a desenvolver e/ou 
aprofundar pelos alunos. 
 
Poderá haver projectos que, pela sua natureza, dispensem 
algumas fases da metodologia proposta; tal é o caso de 
experimentações plásticas bi- e tridimensionais. Outros 
projectos, a desenvolver no âmbito de intervenções culturais 
em museus, colectividades, galerias, ou de divulgação 
artística, adequam-se mais directamente a essa metodologia. 
 
O atelier deverá ser tecnicamente plural, e naturalmente 
aberto ao exterior. 
Neste contexto, indica-se aqui um conjunto de temas 
exequíveis, cujo projecto de configuração final pode permitir 
ensaios metodológicos estimulantes. 
Estas sugestões devem ser entendidas como tal, não 
pretendendo inibir outras explorações que melhor se 
adaptem à realidade da escola-meio, e aos recursos 
humanos e materiais existentes: 
 
a) Sistema de sinalização para uma parte ou toda a escola; 
b) Logótipo de empresa; 
c) Conjunto de três ilustrações a 4 cores para um conto de 

literatura portuguesa; 
d) Padrão para impressão contínua em papel de embrulho 

qualificado; 
e) Azulejo (módulo de repetição simples para revestimento 

ornamental de parede); 
f) Placa cerâmica em relevo policromado para revestimento 

ornamental de parede (trabalho de grupo); 
g) Módulo tridimensional policromo para sinalizar, em certas 

ruas, a interdição do estacionamento automóvel; 
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h) Embalagem ilustrada para colecção de 12 lápis de cor; 
i) Guião ilustrado para campanha antitabagista; 
j) Maqueta para painel pictórico destinado a um espaço 

arquitectónico; 
k) Painel com fotografias, tirando partido dum percurso por 

uma zona de património construído ou natural, 
recorrendo ao meio onde a escola se insere; 

l) Cenário para um espectáculo, com maqueta 
tridimensional. 

 
 
Avaliação dos projectos realizados. 
 
Apresentação dos projectos à comunidade escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A carga horária atribuída a este módulo deve ser gerida 
de acordo com a natureza dos projectos a desenvolver) 
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4. BIBLIOGRAFIA 
 
 
Esta Bibliografia organiza-se em torno dos três módulos que constituem o programa, 

encontrando-se comentadas as obras consideradas essenciais. 

 

Excluem-se obras de carácter geral do domínio da História de Arte, Cultura Visual ou Estética, 

dado que os conceitos e os contextos aí abordados se inserem noutras disciplinas específicas 

desta área artística. Excluem-se também indicações sobre publicações periódicas da 

especialidade (revistas, catálogos, etc.) ou monografias, uma vez que a opção deve ser da 

iniciativa do grupo disciplinar. 

 

Finalmente, a Bibliografia deverá ser actualizada (ou reorientada) em função das pesquisas e 

práticas desenvolvidas em cada ano lectivo. 

 
 
Área de Diagnóstico (Temas Estruturantes) 

 
AAVV (coord. Rocha de Sousa) (1995). Didáctica da Educação Visual. Lisboa: Universidade 
Aberta. 
 
Um manual de apoio de carácter geral com vários capítulos incidindo sobre os grandes campos da 
educação visual – desenho, forma plástica, cor, textura, fotografia, novas tecnologias, design, 
comunicação visual e respectivas didácticas. 

 
Arnheim, R. (1988). O poder do centro. Lisboa: Edições 70. 
 
Um estudo sobre a composição nas artes visuais. Neste trabalho, o autor demonstra a existência de dois 
sistemas visuais – cêntrico e excêntrico – que derivam da nossa maneira de percepcionar o mundo e 
estão presentes na Arquitectura, Pintura e Escultura de todas as épocas. 
 
Arnheim, R. (1989). Arte e percepção visual. São Paulo: Livraria Pioneira Editora. 
 
Aborda conceitos como equilíbrio, configuração, forma, espaço, luz, cor e movimento, no contexto da 
teoria da Gestalt. O autor reflecte sobre as relações entre arte e percepção visual. 
 
Beljon, J. J. (1993). Gramatica del art. Madrid: Celeste Ed. 
 
Aborda os princípios do Desenho que remetem para actos do quotidiano, como atar os cordões dos 
sapatos, caminhar na praia, rir, chorar, brincar, abraçar, etc. 
As suas considerações não deixam lugar a especulações abstractas sobre as relações entre a forma e a 
matemática (exemplo da regra de ouro). 
 
Brusatin, M. (1983). Historia de los Colores. Barcelona: Paidos. 
 
Doerner, M. (1946). Los Materiales de Pintura y su Empleo en el Arte. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Hickethier, A. (1973). Le Cube des couleurs. Paris: Dessain & Tolra. 
 
Itten, J. (1974). Art de la couleur. Approche subjective et description objective de l’art. Paris: 
Dessain & Tolra. 
 
Kandinsky, W. (1987). Ponto, Linha e Plano. Lisboa: Edições 70. 
 
Um dos textos de base da Bauhaus, que disseca e inventaria a forma visual e a sua génese, no âmbito 
dos elementos que a estruturam. 
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Pastoureau, M. (1997). Dicionário das Cores do Nosso Tempo. Lisboa: Editorial Estampa. 
 
O autor sublinha o papel e a importância da cor na sociedade contemporânea, considerando-a sobretudo 
um fenómeno cultural hostil a qualquer tentativa de sistematização, convocando sempre questões e 
contextos quotidianos. 
 
Pipes, A. (1989). Diseño Tridimensional. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Rivero, T. M. (1996). El color, historia, teoría e aplicaciones. Barcelona: Ariel Hist. del Arte. 
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Forças Especiais, Desenho Analítico, Cinética Visual e Cor, constituindo-se como um método 
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and Hudson. 
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Gombrich, E. H. (1994). Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation. 
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Munari, B. (1981). Das coisas nascem coisas. Lisboa: Edições 70. 
 
Uma introdução à arte de “saber projectar”, sobretudo coisas que estão ao alcance de qualquer pessoa. 
Apresenta exemplos de fichas de análise de objectos e de desenvolvimento de alguns problemas do 
Design. 

 
Munari, B. (1982). A Arte como Ofício. Lisboa: Editorial Presença. 
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como forma de comunicação e promoção do produto. 
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Oliveira, O. P. (1990). Installation Art. Londres: Thames and Hudson. 
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Popper, F. (1970). Arte cinética. Londres: Thames and Hudson. 
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história recente (desde o impressionismo) da imagem e do movimento. Na segunda parte, analisa as 
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No primeiro volume o autor analisa o declínio do objecto, a partir dos aspectos recentes da arte, descreve 
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ciência e a comunicação, bem como as implicações sociais e estéticas daí resultantes. 
 
Portas, N. (1969). A cidade como arquitectura. Lisboa: Livros Horizonte. 
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Introdução 

 

A elaboração deste documento assume especial significado para toda a vida da Escola, 

uma vez que surge como instrumento privilegiado de mobilização e empenhamento em 

torno de uma ideia de Escola e de Formação, cada vez mais ajustadas às realidades 

locais e às necessidades individuais. É neste contexto que surge o tema “Pensar a 

Escola, Dialogar com o Mundo”, tendo este ano o subtema “A Escola e a República”. O 

tema revela a orientação educativa adotada pela Escola, cujos Objetivos visam despertar 

nos alunos o gosto de aprender, e aprender não só na sala de aula, mas em contextos 

diversos, despertando sensibilidades, estimulando a criatividade, desenvolvendo o 

pensamento crítico e a capacidade de intervir socialmente de uma forma responsável e 

construindo uma cidadania de intervir socialmente de uma forma responsável e 

construindo uma cidadania ativa e participava em ambiente democrático, envoltos nas 

comemorações do Centenário da República Portuguesa. 

“(…) O papel da escola, face às transformações, é duplo: reagir aos seus efeitos 

negativos (massificação, motivações utilitárias, aspirações a certos prazeres, etc.) e 

guiar os jovens na formação de um comportamento baseado na valoração da pessoa 

humana e da solidariedade funcional. (…)
1
 

O seu papel é, portanto, o de organizar a atividade dos jovens de um modo não 

exclusivamente intelectual e com caraterísticas assimiladoras e reprodutoras, mas sim 

de uma maneira integral, isto é, de desenvolvimento em todas as dimensões humanas de 

cada aluno individual face à sua adesão ativa a instruções democráticas e à sua 

colaboração na produtividade social; e de uma forma baseada na investigação e 

construção, que desenvolve nos alunos dotes de iniciativa e de responsabilidade e exige 

dos professores não apenas o controlo mas, sobretudo, o poder de guia, de animação e 

de orientação.” 

 

                                                           
1 Giugni, G. – Pedagogia della Scuola. Florença, Le Monier, 1973, p.27, citado por 

Miguel Z. Zabalza, in Planificação e Desenvolvimento Curricular na Escola, p. 40 

 



1. Projeto Curricular de Turma 

O projeto Curricular de Turma tem como objetivo organizar as atividades da 

turma, encontrando uma linha condutora de atuação, tendo em conta as especificidades 

da turma, a situação real dos alunos, as suas caraterísticas e necessidades. O tema para o 

Projeto Curricular de Turma “Projetar para Inovar” surge naturalmente alicerçado no 

documento estrutural e estruturante que é em si o Projeto Curricular de Escola. 

 

1.1 Por quê? Para quê? Como e quando… “Projetar para Criar” 

Projetar…essa ação tão importante quanto multifacetada, quando é em si, ao 

mesmo tempo, um prever e antecipar, bem como um olhar e perceção absolutas do que 

está além do imediato. É uma postura ativa que deve ser fomentada, contrariando a 

opacidade de certas atitudes reativas. Criar algo deverá ser sempre um fim, mas ao 

mesmo tempo é meio, pois serve-se de saberes e gestos, em permanente metamorfose, 

evoluindo para um processo desejado, individualmente e universalmente pela sociedade 

em que todos se inserem.  

O futuro constrói-se no presente e o progresso é para todos aqueles que lutam, 

que não descansam em aperfeiçoar-se cada vez mais para enfrentar os novos e cada vez 

mais complexos desafios. O progresso e a riqueza das sociedades terá necessariamente 

de passar por aqui, por valorizar a riqueza da individualidade de cada ser e, assim, 

criando sinergias globais para a obtenção de vantagens competitivas, conducentes à 

máxima eficácia e eficiência. 

É tão imperioso, muitas vezes, prever o futuro…esse lugar e tempo tão 

longínquos e tão próximos quanto a nossa imaginação, um espaço e um momento que 

ganha luz ante o avanço decidido dos ponteiros que regulam as nossas vidas, deixando 

para trás um passado muitas vezes condenado ao esquecimento. 

Com este tema, propomos aos alunos que reflitam no que já foram, no que são e 

no que almejam ser, no que desejam e esperam criar, enfim, quais as suas perspetivas de 

futuro. Considerou-se importante este facto, extrai-los em parte do seu dia-a-dia já de 

certa forma agitado, reflexo das sociedades modernas, e levá-los a parar e pensar no seu 

percurso, na importância de um desenvolvimento pessoal para uma sã e interventiva 



cidadania. No fundo, fazer-lhes sentir que os conhecimentos são imprescindíveis, mas 

mais importante do que isso, mostrar que essa formação deverá ser correta e plenamente 

aplicada. 

Totalmente enquadrados no currículo nacional e na matriz horária respetiva, os 

alunos são levados a projetarem as suas ideias para futuro abrangente, através de 

conhecimentos pluridisciplinares, cada vez mais essenciais nas sociedades modernas. 

Outro facto muito importante, que pesou na escolha deste tema foi o de cada aluno 

descobrir por si mesmo que projetar o seu futuro e o da sociedade, está muito para além 

do raciocínio momentâneo, logo, muitas vezes inconsequente. Construir o futuro deverá 

ser sempre um constante pensar e concretizar, ir em busca das melhores metodologias 

para a prossecução dos melhores resultados. Neste tema não serão equacionados 

somente os futuros relacionados com uma análise micro, os anseios de cada um, mas 

também e essencialmente, implicações sociais, económicas, políticas, históricas, 

religiosas e ambientes de algumas medidas. 

Há que semear inovação e colher um futuro de progresso, há que gerar para 

gerir, pensando global, agindo local, valorizar e socializar o homem, para humanizar e 

fazê-lo avançar, redigir esses progressos, levando-os a todos os povos pelas suas 

diferentes línguas, projetar as linhas e os ângulos desta sociedade global que se pretende 

mais colorida. 

Em termos práticos, o tema “Projetar para Inovar” irá ter maior 

expressividade nas áreas do poder legislativo (muitas vezes, para criar é necessário 

legislar, efetuar um enquadramento legislativo), na área do desenvolvimento 

sustentável, na importância em alternativas como são exemplo as energias solar, eólica e 

o hidrogénio e por fim, na área da ética, na análise muitas vezes incontornável de quem 

tem a real legitimidade para decidir por que caminhos seguir com a vista a determinados 

fins. 

“A necessidade de transmitir conhecimento e competências, o desejo de os 

adquirir é constante da natureza humana. Mestres e discípulos, ensino e aprendizagem 

deverão continuar a existir enquanto existirem sociedades. A vida tal como a 

conhecemos não poderia passar sem eles. Contudo, há mudanças importantes em 

curso.” Georges Steiner 



1.2 A voz dos alunos 

“Uma sociedade que assente num código moral respeitável deve ser constituída 

por cidadãos responsáveis, livres de realizarem as suas escolhas. Na minha perspetiva o 

ramo da hotelaria é um ramo em expansão, mas tenho de ponderar primeiro sobre as 

empresas familiares.” 

“Nós somos o futuro da sociedade, e, como tal, desde pequenos devemos lutar 

pela excelência, construindo assim um futuro cada vez melhor.” 

Os postos de trabalho são cada vez mais importantes para que as famílias 

recebam rendimentos para que possam satisfazer as suas necessidades o que, nos dias de 

hoje, nem sempre acontece. Devemos, assim, empenharmo-nos e trabalhar para o nosso 

e para o futuro de todos.” 

“Temos todos, individualmente, que procurar atingir a excelência. Como a 

sociedade não é mais que composta de vários indivíduos, é lutando pelos nossos 

objetivos a nível individual que podemos melhorar a sociedade. Para atingir os meus 

objetivos planeio investir em termos de esforço e empenhamento num curso 

universitário de modo a possuir uma distinção de valor que possa levar a um interesse 

dos empregadores. Precisarei disto devido à falta de experiência e contatos. O mercado 

de trabalho está bastante concorrido, e apenas os melhores podem ter sucesso.” 

“É com algum alento e entusiasmo que constato que o turismo está entre as 

cinco áreas com maior futuro, tanto a nível nacional como europeu. Sem muito 

conhecimento de causa, encaro estudar no estrangeiro como uma clara mais-valia para o 

meu desenvolvimento académico.” 

 

 

 

 

 

 



1.3 Recursos 

Email do diretor de turma: ricardosantos.ice@gmail.com 

Os alunos têm à sua disposição todo um conjunto de recursos para reforço de 

aprendizagens, complementares à sala de aula, nos seguintes espaços, com o especial 

relevo no que toca à plataforma moodle: 

www.ice.edu.pt 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001867450372 

(facebook de atuais e antigos alunos de artes do ICE) 

 

1.4 Calendário escolar 2011/12 

Períodos Início  Anos Termo 

1º 
9 de Setembro 5º, 9º e 10º Anos 

16 de Dezembro 

12 de Setembro para todos os alunos 

2º 3 de Janeiro para todos os alunos  23 de Março 

3º 10 de Abril 
 6º, 9º, 11º e 12º anos  8 de Junho 

5º, 7º, 8º e 10º Anos 15 de Junho  

 Interrupções  Datas 

1ª 19 de Dezembro a 2 de Janeiro  

2ª 20 a 22 de Fevereiro 

3ª 26 de Março a 9 de Abril 

 

   

 

 

 

mailto:ricardosantos.ice@gmail.com
http://www.ice.edu.pt/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001867450372


1.5 Matriz Horária do Curso-Humanístico de Artes Visuais 

 

 

 

 

 



2. Caracterização da Turma 

2.1 Lista de Alunos 

Instituto Ciências Eduativas Ano Lectivo 2010/2011 

12º Ano     Turma CAV 

Alunos 

Nº Nome 

1 Carina Alexandra Silva Mota 

2 Catarina Alexandre Silva 

3 Inês Fernandes da Silva Mendes 

4 Joana Sofia Fialho Aleixo 

5 Maria José Simões Costa Silva 

6 Sofia Isabel Lopes Caetano 

7 Aldenor Eduardo Azevedo 

 

2.2 Fotos dos Alunos 

 

 

 



2.3 Perfil da Turma 

Alunos 

Número de alunos: 7 Sexo feminino: 6 Sexo masculino: 1 

Média de idades dos alunos até ao final do ano letivo 18 

Número de alunos Com idade fora da escolaridade obrigatória 0 

Retidos no ano letivo anterior 0 

Retidos noutro ano letivo 0 

Que usufruíram de apoio educativo 3 

Com necessidades educativas especiais 1 

Que frequentaram o Ensino Pré-Escolar 7 

Que frequentam o ICE pela primeira vez 0 

Que frequentam atividades extracurriculares 3 

Que sofreram medidas educativas disciplinares 0 

Que pretendem seguir estudos: até ao Ensino Superior 7 

Situações especiais (identificação e síntese): 

 

 

Disciplinas Preferidas 1ª Desenho 4 

2ª Educação Física 2 

3ª Português 1 

Menos apreciadas 1ª Português 3 

2ª Nenhuma 4 

3ª - 

Modos de trabalho 

pedagógico 

preferidos 

1º Aulas com interação professor-alunos 4 

2º Aulas expositivas 2 

3º Aulas com material Audiovisual 1 

Encarregados de Educação 

Relação familiar Pai  3 Mãe 3 Tio  Tia 1 Avó 1 Avô  outro  

Idade  < 30 anos  Entre 30-40 anos  Entre 41-50 anos 6 

Profissão Setor primário  Setor Secundário 1 Setor Terciário 5 



Habilitação 

académica 

4ª classe ou inferior 0 6º ano de escolaridade 0 

9º ano de escolaridade 0 11º ano de escolaridade 0 

12º ano de escolaridade 4 Bacharelato 0 

Licenciatura 2 Outro grau académico 0 

Número de alunos cujo agregado familiar obedece às seguintes constituições 

Agregado monoparental (pai ou mãe) 0 Agregado biparental (pai e mãe) 4 

Agregado biparental, mais irmão (ã) 1 Agregado biparental mais irmãos 1 

Outras constituições. Quais? irmã 1 - - 

Número de alunos cujos pais obedecem às seguintes caraterísticas 

Habilitações académicas do pai Habilitações académicas do mãe 

4ª Classe ou inferior  4ª Classe ou inferior  

6º Ano de escolaridade 1 6º Ano de escolaridade  

9º Ano de escolaridade 1 9º Ano de escolaridade  

11º Ano de escolaridade  11º Ano de escolaridade  

12º Ano de escolaridade 2 12º Ano de escolaridade 2 

Bacharelato  Bacharelato  

Licenciatura 1 Licenciatura 3 

Outro grau académico. Qual?  Outro grau académico. Qual?  

Naturalidade do Pai Naturalidade do Mãe 

ZNP – Zona Norte de Portugal ZNP – Zona Norte de Portugal 

ZCP - Zona Centro de Portugal ZCP - Zona Centro de Portugal 



ZSP - Zona Sul de Portugal ZSP - Zona Sul de Portugal 

PI – Portugal Insular PI – Portugal Insular 

Idade do Pai Idade do Mãe 

< 30 anos  Entre 30-40 anos  < 30 anos  Entre 30-40 anos  

Entre 41-50 anos 5 > 50 anos  1 Entre 41-50 anos 4 > 50 anos 2 

Situação profissional do Pai Situação profissional do Mãe 

Efetivo 3 Contratado  Efetiva 3 Contratada 0 

Reformado 1 Desempregado  Reformada  Desempregada 1 

Trab. Indep.  Ent. Empreg. 1 Trab. Indep.  Ent. Empreg. 1 

Reações dos discentes face à Escola 

Gostam de estudar 3 Não gostam de estudar 4 

Gostam da escola 7 Não gostam da escola 0 

Fatores mais referidos pelos alunos para o insucesso escolar: 

1º Esquecimento rápido do que foi trabalhado 

2º Indisciplina na Sala de Aula 

3º Desinteresse pela disciplina 

Observações dignas de registo: 

 

 

 

 



3. Atividades desenvolvidas 

Título / Datas a 

determinar 

Atividades Objetivo Professor 

Responsável 

Público Alvo Local 

Parlamento 

Jovem 

Sessões 

Parlamentares, 

escolar, distrital e 

acional 

Aplicar a prática e 

conhecimento. 

Simulação de 

processo 

democrático. 

Prof. Pedro 

Ribeiro 

Alunos do 

Secundário 

Economia A 

Economia C 

Ciência Política 

ICE 

 IPJ 

AR 

A Implantação 

da República 

Visita de Estudo Aplicar 

conhecimentos da 

Monarquia em 

pleno Centenário 

da República. 

Profs. Emília 

Infante, Isabel 

Matos, 

Manuela 

Bernardo e 

Pedro Ribeiro 

Alunos do 

Ensino Básico e 

Secundário: 

História, 

Ciência Política 

e desenho A 

Cordoaria 

Nacional 

Da Monarquia à 

República 

Jogo Centenário da 

República 

Aplicar 

conhecimentos da 

Monarquia em 

pleno Centenário 

da República. 

Todos os 

professores do 

ICE 

Ensino Básico e 

Secundário 

ICE 

Eu, Cidadão 

Republicano 

Concurso Centenário 

da República 

 Todos os 

professores 

Ensino Básico e 

Secundário 

ICE 

Assembleia da 

República 

Visita de estudo Visitar ao Órgão 

Legislativo 

Português em 

pleno Centenário 

da República 

Profs. Emília 

Infante, Isabel 

Matos e Pedro 

Ribeiro 

Alunos do 

Secundário 

Economia A 

Economia C 

Ciência Política 

História 

ICE 

AR 

Desporto 

Escolar 

Corta-Mato Aplicar na prática 

os conhecimentos 

Departamento 

Educação 

Física 

Todos os alunos ICE 

11 Horas Gestão Jogos de Management Aplicar na prática 

os conhecimentos 

Prof. Pedro 

Ribeiro 

 

Alunos do 

Secundário 

Economia A 

Economia C 

Ciência Política 

ISCTE 

PUBLI 

devoradores 

Jogos de Management 

Marketing e 

Publicidade 

Aplicar na prática 

os conhecimentos 

Prof. Pedro 

Ribeiro 

 

Alunos do 

Secundário 

Economia A 

Economia C 

Ciência Política 

ISCTE 

INE – Instituto 

Nacional de 

Estatística 

Visita de estudo Levar os alunos a 

conhecer in loco a 

importância do 

Prof. Pedro 

Ribeiro 

 

Alunos do 

Secundário 

Economia A 

Lisboa 



INE e da 

contabilidade 

nacional. 

Economia C 

Ciência Política 

Festival 

Internacional de 

Banda 

Desenhada 

Visita de estudo Motivar os 

alunos; Estimular 

a criatividade dos 

alunos; Elevar o 

gosto pelas Artes 

Plásticas; 

Consolidar 

conhecimentos e 

aprendizagens. 

Profs. Emília 

Infante, 

Susana Neves 

e Graça 

Mendes 

Alunos do 10º 

ao 12º dos 

cursos Línguas 

e Humanidades 

e Artes Visuais 

Amadora 

Época Medieval Sorteio de um cabaz 

medieval 

Angariar fundos 

para a feira 

medieval 

Profs. Susana 

Neves e 

Susana 

Teixeira 

Alunos do 12º 

ano e 

comunidade 

escolar 

Escola 

Falemos de casas Visita de estudo Motivar os 

alunos; Estimular 

a criatividade dos 

alunos; Elevar o 

gosto pelas Artes 

Plásticas; 

Consolidar 

conhecimentos e 

aprendizagens. 

Profs. Graça 

Mendes, 

Joana Oliveira 

e Samanta 

Coelho 

Alunos do 

secundário de 

Artes Visuais 

Museu 

Coleção 

Berardo 

O dia das 

Expressões 

Exposição Mostra de 

trabalhos 

desenvolvidos 

pelos alunos no 

âmbito de EVT, 

EV, ET, Desenho 

A e Oficina de 

Artes 

Profs. Graça 

Mendes, 

Samanta 

Coelho e Prof. 

Estagiária 

Joana Oliveira 

Comunidade 

Escolar  

Átrio da 

escola 

Toca a Animar Projeção de Filmes Projeção de filmes 

importantes da 

história do 

Cinema de 

Animação, 

promover debates, 

sensibilizar a 

comunidade 

escolar para o 

fazer artístico. 

Prof. 

Estagiária 

Joana Oliveira 

Comunidade Auditório 

do ICE 

 



4. A comunidade Educativa 

4.1 Professores 

Todos os professores têm habilitação própria para a docência. A maioria dos 

docentes tem igualmente habilitação profissional, conferida por estágio pedagógico. A 

maioria do corpo docente tem um vínculo de efetividade com este Instituto. 

 

4.2 Infra-Estruturas 

A PEDAGO com um historial que remonta 40 anos, lançou as suas primeiras 

sementes quando o Dr. Augusto Pais Martins fundou o Externato Odivelas em 1971. 

O seu horizonte pedagógico tem sido marcado pela tradição e inovação. 

Em 1971, Augusto Pais Martins, fundador da Pedago, inicia a história que daria 

origem a um dos maiores grupos de ensino privado do país, com o desenvolvimento de 

um projeto único e inovador em Portugal – uma instituição de ensino particular, com 

grande dimensão nacional, que abrange os vários níveis de ensino, desde a creche até 

aos cursos superiores. 

Em 1984, surge o Instituto de Ciências Educativas – ICE, desde logo com lugar 

assinalável como uma escola a tempo inteiro na formação de amplas gerações do 2º e 3º 

ciclo de Odivelas e das suas áreas envolventes. 

A partir de 2002/03 com modernas instalações e outras em fase de conclusão, o 

ICE perspectivando uma escolaridade de 12 anos, deu mais um passo no seu projecto 

inovador com o início do ensino secundário. 

O ICE representa-se, hoje, verdadeiramente como uma escola integrada e a 

tempo inteiro, tornando possível no seu campus educativo o ensino básico e secundário, 

ancorado num projecto educativo que pretende uma formação multiforme da juventude, 

preparada para o desenvolvimento do Portugal democrático em conjugação com a 

construção europeia. 

O ICE está localizado num amplo espaço verde, na Serra da Amoreira, freguesia 

da Ramada, concelho de Odivelas e proporciona através do seu corpo docente, 



funcionários administrativos e auxiliares educativos uma formação do cidadão 

condizente com os desafios da sociedade contemporânea do 5º ao 12º ano. 

Acompanhamos o percurso dos nossos alunos, não só nas actividades 

curriculares, mas também na particular atenção da Direcção Pedagógica e Director de 

Turma sobre os diversos problemas dos jovens, informando e dialogando com a família 

do educando, quer sobre a componente educativa, quer sobre as situações dos jovens em 

crescimento. 

Tendo por horizonte uma escola viva e aberta ao exterior, facultamos um 

conjunto de serviços e actividades diversificadas e meta a formação multifacetada e 

integral do cidadão do século. 

Atualmente, a Pedago continua a ser um dos maiores, e mais antigos, grupos de 

ensino privado do país com 40 anos de existência, sendo a entidade instituidora dos 

seguintes estabelecimentos de ensino: Externato Pica-Pau; Instituto de Ciências 

Educativas; Instituto Superior de Ciências Educativas e Instituto Superior de Ciências 

Educativas de Felgueiras. 

A Pedago contribuiu para a formação e educação de muitos milhares de pessoas. 

Gerações de pais e filhos iniciaram a vida académica no Externato Pica-Pau e 

continuaram os seus estudos até ingressarem no mercado de trabalho. É de referir, que 

no concelho de Odivelas, o Grupo Pedago é a maior unidade de serviços, e o segundo 

maior empregador. 

Recentemente, e integrando o Grupo Pedago, surge a Pedagotur que gere a 

Quinta da Montanha, parque temático e pedagógico em Mafra, e o ginásio H2OVITA 

Health Club, integrado no Campus Educativo da Serra da Amoreira 

A editora Edições Pedago, terceira entidade instituidora do Grupo Pedago, surge 

respondendo às necessidades de todos os educadores e educadoras, investigadores, 

alunos de graduação e pós-graduação. Afirmando-se como editora académica, com uma 

particular ênfase em educação e ciências sociais, conta com o apoio de destacados 

investigadores e estudioso. proporcionando aos leitores um amplo conjunto de 

abordagens, selecionadas e preparadas com elevado rigor, experiência e 

profissionalismo. 



 

 

 

 

 

 

 



4.3 A envolvente  

4.3.1 Caraterização do Concelho    

 
 

Mapa  

Concelho de Odivelas 

O Concelho de Odivelas é um dos mais novos concelhos de 

PORTUGAL. 

Situado no Distrito de Lisboa, Região da Estremadura, o 

Concelho de Odivelas é composto por sete freguesias: 

Caneças, Famões, Odivelas, Olival Basto, Pontinha, Póvoa 

de Santo Adrião e Ramada, distribuídas numa área de 26,6 

km
2
, e com uma população de 133 847 habitantes, (segundo 

os censos de 2001). 

Integrado na Área Metropolitana de Lisboa, o Concelho de 

Odivelas faz fronteira com os Concelhos de Loures, Sintra, 

Amadora e Lisboa. 

 

Aqui ficam algumas das caraterísticas mais importantes do Concelho de 

Odivelas: 

 Caraterísticas Geomorfológicas:  

O concelho é formado por uma extensa várzea que se estende desde a Freguesia 

da Pontinha até à Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, passando pelas 

Freguesias de Odivelas e Olival Basto. O restante território é formado por 

colinas, a que os habitantes chamam serras, e que se separam entre si por vales. 

Aqui e ali, vislumbram-se ainda alguns pinhais e pequenas hortas, um ou outro 

rebanho de ovelhas. Caneças é a freguesia que mantém mais caraterísticas 

agrícolas. Os  agricultores desta terra dedicam-se ao cultivo em estufas ou 

viveiros, principalmente de flores e plantas ornamentais. 

 Caraterísticas Sócio-Económicas:  

A localização geográfica do Concelho de Odivelas, na sua condição de território 

periférico da capital, influenciou durante muitos anos, a evolução do setor 



empresarial. O território de Odivelas era reconhecido por muitos como um 

"dormitório". 

Nota-se no entanto, nos últimos anos, uma tendência positiva na evolução do 

crescimento económico do concelho. Com o aparecimento de grandes 

infraestruturas viárias na região, como a CRIL e a CREL e, em parte, o Eixo 

Norte/Sul, reforçadas por outras obras, algumas de investimento municipal, 

como as rotundas e os nós da Ramada e das Patameiras, começaram a ser 

corrigidos alguns dos problemas de acessibilidade. 

Esta nova realidade, veio dar outro sentido à ligação da malha viária nacional e 

regional, quebrando assim o seu isolamento e proporcionando melhores 

condições para criação de novas empresas. 

A recente instalação de uma grande superfície comercial no concelho, é um dos 

exemplos mais recentes e mais marcantes, no que concerne à fixação de 

empresas no concelho. É um investimento importante para a dinamização do 

próprio concelho, e que já permitiu a criação de 2500 postos de trabalho. 

Numa análise mais concreta, quanto à distribuição das empresas por freguesia, 

destaca-se a freguesia de Odivelas, com uma densidade empresarial bastante 

acentuada, seguindo-se a freguesia da Pontinha, as freguesias da Ramada e 

Póvoa de Santo Adrião. As freguesias de Caneças e Famões e Olival Basto são 

as que apresentam uma densidade empresarial mais baixa. 

O setor terciário é de longe o que mais predomina no concelho, seguindo-se o 

setor secundário e depois o setor primário. Este último com uma presença muito 

reduzida. 

As Atividades mais representadas no concelho são por ordem decrescente: o 

comércio (comércio a retalho e comércio por grosso) a hotelaria e restauração, a 

indústria transformadora (indústria de papel, artes gráficas e edição, indústria 

metalúrgica e metalomecânica, indústria de máquinas e eletrónica) e a 

construção civil. Sobre a Atividade de construção civil é importante referir que, 

com o crescimento acelerado da Área Metropolitana, Odivelas também vê 



crescer, a olhos vistos, novas urbanizações, principalmente na freguesia de 

Odivelas. 

 Caraterísticas Sócio-Demográficas: 

Com um passado profundamente rural e caraterizado por uma concentração 

habitacional dispersa, é hoje em dia um território que apresenta uma densidade 

populacional cerca de 46 vezes superior à do Continente e 11 vezes mais que a 

Área Metropolitana de Lisboa. Estes números traduzem-se num concelho 

eminentemente urbano, apesar de duas das suas freguesias (Caneças e Famões) 

terem traços rurais, cujo movimento de ocupação surgiu duma forma mais 

expressiva a partir da década de 50 do Século XX. 

 

4.3.2 Freguesia da Ramada 

Alguns indicadores estatísticos: 

Indicador Valor Unidade 

População Residente HM 15 770 indivíduos 

População Residente H 7 769 indivíduos 

População Residente M 8 001 indivíduos 

População Presente HM 14 938 indivíduos 

População Presente H 7 232 indivíduos 

População Presente M 7 706 indivíduos 

Famílias Clássicas Residentes 5 660 nº 

Famílias Institucionais 4 nº 

Núcleos Familiares Residentes 4 717 nº 

Alojamentos Familiares - Total 7 055 nº 

Alojamentos Familiares - Clássicos 6 984 nº 

Alojamentos Familiares - Outros 71 nº 

Alojamentos Coletivos 4 nº 

Edifícios 1 924 nº 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 (Resultados Definitivos) 

A Freguesia da Ramada faz fronteira com as freguesias de Caneças, de Famões, 

de Odivelas, e com os Concelhos de Sintra e Loures. 



Com uma área de 3,7 km
2
, tem, de acordo com os dados dos censos de 2001, 15 

770 habitantes. 

Constituída por núcleos habitacionais antigos, alguns bairros recentemente 

construídos e urbanizações, também recentes e outras em construção, a Freguesia da 

Ramada continua a crescer, e de dia para dia, vê aumentar a sua população.  

Situada, na sua maior parte, na vertente da Serra da Amoreira, e beneficia das 

mais belas panorâmicas do Concelho, avistando-se daí parte do Concelho de Odivelas, 

de Loures e de Lisboa, o Rio Tejo e para além do mesmo. 

 

4.3.2 Contexto Socioeconómico dos alunos 

Os alunos do ICE inserem-se num contexto socio-económico médio, onde 

grande parte dos encarregados de educação não possui mais do que o 9º/12º anos, 

constatando-se até uma subida da taxa de analfabetismo do concelho. Também de 

salientar, negativamente, o aumento da taxa de desemprego, a fraca dinâmica industrial 

e alguns indícios de deficitário desenvolvimento económico. 

 

5. O “laboratório do Futuro…” 

Após a análise diagnóstico da turma em diferentes períodos (apresentados 

esquematicamente), apresentam-se desde já as competências gerais prioritárias a 

desenvolver pela turma – através da generalidade das disciplinas – para a prossecução 

do tema proposto para este Projeto Curricular de Turma. 

No domínio Cognitivo: 

 Criatividade  

 Curiosidade pelo conhecimento de várias culturas e regiões 

 Expressão oral e compreensão das ideias, através da participação em debates. 

 Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos. 

 Usar corretamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para 

estruturar o pensamento próprio 



No domínio do trabalho e do estudo: 

 Execução de tarefas e programação da conclusão das mesmas; 

 Recolha e tratamento de informação (realização de trabalhos de pesquisa); 

 Organização da informação recolhida nos trabalhos de pesquisa; 

 Adotar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a 

objetivos; 

 Trabalho de grupo e de pares. 

No Domínio do comportamento e da relação interpessoal 

 Otimização das relações pessoais; 

 Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

 Cooperar com os outros em tarefas e projetos comuns; 

 Colaboração com os colegas na realização de trabalhos conjuntos; 

 Sociabilidade; 

 Respeito pelos outros. 

Tendo como princípio a ideia que a escola tem necessariamente de se adaptar à 

sociedade global em que estamos inseridos, o Plano Curricular de Turma afirma que a 

avaliação deverá ser formativa e sumativa, sendo que esta poderá ser entendida como 

um complemento à primeira. Assim, a avaliação poderá ser entendida como um 

processo com dois momentos: formativo, ensinando os alunos a pensar e depois 

sumativo, o pensamento aplicado à resolução de problemas específicos. 

Será também importante referir que os critérios gerais de avaliação incidem 

sobre o domínio de atitudes e valores, a saber: 

 Comportamento; 

 Pontualidade; 

 Assiduidade; 

 Participação no trabalho; 

 Interação professor e colegas; 

 Capacidade organizativa; 

 Expressão oral, escrita, motora e gráfica; 

 Domínio dos conteúdos programáticos. 



 
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES   2011  .  2012 

 

CALENDÁRIO TEMA ATIVIDADE OBJETIVO RESPONSÁVEL DESTINATÁRIO LOCAL 

       

  

A
O

 L
O

N
G

O
 D

O
 A

N
O

 L
E

T
IV

O
 

  

   Atendimento aos Enc. 
de Educação 

Reunião  Diretores de Turma 
Encarregados de 

Educação 
Sala de Atendimento Enc. 
de Educação 

 Atividades letivas dos 
professores 

Atividades letivas dos 
professores 

- Desenvolver todo o processo de ensino/aprendizagem; 
- Praticar a lecionação; 
- Avaliar 

Todos os Departamentos 
Curriculares 

Professores, Alunos e 
Encarregados de 

Educação 

Salas de aula; espaços 
de apoio 

 

Aula Extra 

Aula Extra de Matem. A 

- Esclarecer dúvidas mais persistentes do aluno; 
- Reforçar as aprendizagens;  
- Contribuir para o sucesso escolar, melhorar os resultados 
pelos alunos nos exames nacionais / avaliações finais; 
- Incentivar ao rigor e à exigência de todas as partes 
intervenientes no processo do ensino aprendizagem. 

Prof. Valter Carlos Alunos 12º CCT Sala dos alunos 

Aula Extra de Matemática 

Profs. Cármen Gama, 
Susana Ferreira-6º ano / 
Óscar Quadros e Helena 

Morais -9º ano 

Alunos 6º e 9º ano 

Sala dos alunos 

Aula Extra de Geometria 
Descritiva A 

Prof. Graça Mendes Alunos 11º CAV 

Aula Extra de Língua 
Portuguesa. 

Profs. Susana Ramos -6º 
ano, Célia Palmeirinha e 

Cristina Ávila -9º ano 
Alunos 6º e 9º ano Sala dos alunos 

 

Extracurricular 

Clube d’ Inglês 

- Possibilitar uma aprendizagem mais aliciante da língua 
inglesa com ênfase nas atividades de carácter lúdico; 
- Criar condições que permitam o alargamento de 
conhecimentos sobre a cultura e tradição de países de 
expressão inglesa. 

Prof. Micaela Vieira Alunos do 2º ciclo ICE 

Natação  H2O VITA Alunos do 2º ciclo H2O VITA 

Hip-Hop  H2O VITA Alunos do 2º ciclo H2O VITA 

Sala de Estudo 
- Consolidar conhecimentos; 
- Elaborar trabalhos individuais ou em grupo; 
- Realizar os trabalhos de casa. 

Professores do ICE Alunos do 2º e 3º ciclo Salas nº 23, 24 e 27 

 SITE 
Manutenção do SITE da 

escola 
- Manutenção do SITE da escola. 

Profs. Micaela Vieira e 
Pedro Ribeiro 

Pais, alunos, professores, 
outros 

www.ice.edu.pt/ 

 
Assembleia da 

República 
Visita de Estudo - Visitar o Órgão Legislativo Português. 

Profs. Pedro Ribeiro; 
Emília Infante; 
Isabel Matos; 

Manuela Bernardo 

Alunos do secundário ICE / AR 

 
Empresa 24 

Atividade Júnior 
Achievement 

- Jogos de management/ Simulação de gestão de uma 
empresa. 
- Aplicar a prática de conhecimentos. 

Prof. Pedro Ribeiro 
Alunos do Secundário 

Economia A e C 
ICE 

 
Plataforma Moodle 

Recursos de Economia e 
Ciência Política 

- Manutenção de todos os recursos respeitantes às 
disciplinas, na plataforma Moodle e no site do ICE. 

Prof. Pedro Ribeiro 
Alunos do Secundário 

Economia A e C 
Ciência Política 

ICE 

 Colaboração em todas 
as atividades 

Colaboração em todas as 
atividades a realizar pela 

escola 

- Cooperar na realização de trabalhos em equipa; 
- Desenvolver o espírito de tolerância e capacidade de 
dialogar em relação a outras opiniões. 

Professores do 
Departamento, Alunos e 

Comunidade escolar 

Professores do 
Departamento, Alunos e 

Comunidade escolar 
ICE, outros 

 
Exposições 

Exp. de trabalho realizado 
pelos alunos de várias 
matérias a lecionar. 

- Dar a conhecer à comunidade escolar o trabalho realizado 
pelos alunos. 

Docentes da disciplina Alunos ICE 

 
Visitas de Estudo 

Visitas de estudo a 
exposições e locais - 

temporárias 

- Desenvolver o espírito de convivência e respeito em grupo; 
- Aprofundar conhecimentos; Aproximar os alunos da 
realidade local; Motivar os alunos. 

Docentes da disciplina Alunos  A definir 

 
Notícias da semana 

Jornal de parede 
(diferentes tipologias de 

texto jornalístico) 

- Promover o contacto com o mundo que nos rodeia.  
- Temas sobre economia, política, cultura. 

Departamento de Línguas Todos os alunos Átrio do ICE 

 



CALENDÁRIO TEMA ATIVIDADE OBJETIVO RESPONSÁVEL DESTINATÁRIO LOCAL 

 

S
E

T
E

M
B

R
O

 
 5 a 

9 

 
Regresso à Matemática Workshop da Matemática - Rever alguns conhecimentos úteis para o novo ano letivo; 

Professores de 
Matemática 

Alunos do 9º ano e 10º e 
11º do CCT e CSH 

ICE 

9 

Reunião de Conselho 
Pedagógico 

Reunião  

Direção Pedagógica 
Representantes dos 

Departamentos 
Curriculares 

A definir 

Reunião Geral de 
Professores 

Direção Pedagógica Professores Auditório 

12 Abertura do Ano Letivo Receção aos alunos 

- Promover o conhecimento do grupo turma; 
- Promover o conhecimento do diretor de turma, professores, 
auxiliares; 
- Informar os alunos de: características da escola, normas de 
funcionamento; 
- Realizar visita guiada à escola (5º e 9º ano). 

Diretores de Turmas dos 
5º, 9º anos e professores 

Alunos 5º, 9º e 10º anos ICE 

13 Início das Aulas Início das Aulas  Alunos e Professores Alunos e Professores ICE 

13 
Reunião de DT com 

Encarregados de 
Educação 

 

Reunião 

 

Diretor de Turma  
Professores dos 

Conselhos de Turma 

Enc. De Educação do 5º 
ano 

Sala da Turma 

19 
Enc. De Educação do 9º 

ano e secundário 
Sala da Turma 

20 
Enc. De Educação do 6º , 

7º e 8º anos 
Sala da Turma 

1º 
P 

Parlamento Jovem Parlamento Jovem 
- Aplicar na prática os conhecimentos;  
- Simular o processo democrático;  
- Sessões parlamentares escolar, distrital e nacional. 

Prof. Pedro Ribeiro Alunos do secundário ICE / IPJ / AR 

26 
Dia Europeu das 

Línguas 
Era uma vez… 

em quantas línguas lês? 

- Articular atividades desenvolvidas em várias línguas; 
- Envolver a comunidade educativa na motivação para a 
leitura e partilha de saberes. 

Departamento de Línguas Comunidade Educativa Auditório 

 
Ano Internacional da 

Química 
Visita de Estudo  

- Promover o conhecimento histórico – científico da disciplina 
de Química. 

Prof. Margarida Silva Alunos do 12º ano CT 
Museu de Ciências da 
Universidade de Lisboa 

1º 
P 

Revitalizar Centro 
Histórico 

Projetos de Intervenção/ 
Estudos Económicos 

- Aplicar a prática de conhecimentos;  
- Realizar Ensaios económicos 

Prof. Pedro Ribeiro 
Alunos do secundário, 

Economia A e C 
ICE / Câmara Municipal 

de Odivelas 

 Um animal, um amigo Recolha de alimentos 
- Despertar a consciencialização humana perante o 
abandono dos animais. 

Profs. Carmen Gama 
Susana Ferreira 

Todos os alunos ICE 

26 
Exposição permanente 

do Museu Coleção 
Berardo 

Visita de Estudo 

- Motivar os alunos; 
- Estimular a criatividade dos alunos; 
- Elevar o gosto pelas Artes Plásticas; 
- Consolidar conhecimentos e aprendizagens. 

Profs. Graça Mendes, 
Samnanta Coelho 

Alunos do 10º, 11º e 12º 
AV 

Museu Coleção Berardo 

27 
Reunião Geral de 

Professores 
Reunião  Direção Pedagógica Professores do 2º ciclo Auditório 

30 

Entrega de diplomas do 
12º ano e Sessão 

Solene do Quadro de 
Excelência 

Entrega de diplomas do 
12º ano e Sessão Solene 
do Quadro de Excelência 

- Entrega de diplomas aos finalistas do 12º ano; 
- Atribuição anual de notações de mérito aos alunos que se 
destacaram pelas atitudes e pelo desempenho académico. 

Departamento de 
Educação Física 

Alunos do 12º ano,  
alunos premiados, 

famílias e comunidade 
escolar 

 
 
 

Auditório 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDÁRIO TEMA ATIVIDADE OBJETIVO RESPONSÁVEL DESTINATÁRIO LOCAL 

 

O
U

T
U

B
R

O
 

   Mineralogia e Atividade 
Mineira 

Conhecer uma mina  
Profs. Margarida Silva 

João Charola 
Alunos, 10º CLH e CSE; 

11º CT; 12º CT 
Mina da Ciência – 

Grândola 

3 
Reunião geral de 

professores 
Reunião   Direção Pedagógica 

Professores do 3º ciclo e 
secundário 

Auditório 

16 Alimentação Saudável 
Concurso de Ementas 

Equilibradas 
- Comemorar o Dia Mundial da Alimentação Prof. Carmen Gama Alunos do 6ºano ICE 

 Casa Fernando Pessoa Visita de Estudo 
- Motivar e complementar o estudo do autor. 
 

Professoras de Português Alunos do 12º ano 
Casa Fernando Pessoa  

- Lisboa 

20 
Reunião Conselho 

Pedagógico 
Reunião  Direção Pedagógica 

Representantes dos 
Departamentos 

Curriculares 
ICE 

 Radioatividade Visita de Estudo - Aprofundar os conteúdos programáticos a lecionar  
Prof. Margarida Silva 

Inês Monteiro 
Alunos do 10º ano CT INETI 

24 
Reunião Geral de 

Professores 
Reunião  Direção Pedagógica Professores Auditório 

31 
Halloween 

 
III Concurso  

de JacK- o - Lantern 

- Alargar conhecimentos sobre a cultura e tradição de países 
anglófonos; 
- Desenvolver a capacidade de criatividade, iniciativa e 
autonomia. 

Prof. Micaela Vieira e 
alunos do 2º ciclo 

Alunos do 5º e 6º anos Átrio da Escola 

26 
a 3 
no
v. 

Conselho de Turma 
Intercalar 

Reunião Intercalar 
1ª 

- Avaliar o aproveitamento, comportamento e assiduidade 
dos alunos; 
- Identificar os problemas de natureza pedagógica e 
disciplinar e situações a carecer de apoio disciplinar; 
- Avaliar os Planos de Acompanhamento (EB) 
- Desenvolver o Projeto Curricular de Turma (PCT) 

Diretores de Turma, 
Professores dos 

Conselhos de Turma 
Todos os alunos Sala a definir 

 

N
O

V
E

M
B

R
O

 

         

 Viver a Ciência Visita de Estudo 

- Dar a conhecer o património histórico e científico: Real 
Colégio dos Nobres – Antiga Faculdade de Ciências (FCUL) 

Profs. Ana Branco, 
Joana Correia, 

Margarida Silva e 
Inês Monteiro 

Alunos do 7º ano 
Museu de Ciências da 
Universidade de Lisboa 

7 
Mais Ciência - Marie 

Curie 
Exposição - Comemorar o Ano Internacional da Química 

Profs. Ana Branco, 
Joana Correia, 

Margarida Silva, 
Inês Monteiro, 

Carmen Gama e 
Susana Ferreira 

Todos os alunos ICE 

17 
Reunião Conselho 

Pedagógico 
Reunião  Direção Pedagógica 

Representantes dos 
Departamentos 

Curriculares 
ICE 

21 
a 

25 
Semana da Ciência 

Diversos 
(em anexo) 

- Estimular o gosto pela cultura científica; 
- Promover a consciência ecológica; 
- Experienciar a ciência no quotidiano; 
- Comemorar o Ano Internacional da Química; 
- Despertar a comunidade educativa para o mundo científico. 

Departamento de 
Ciências Exatas 

Todos os alunos ICE 

14 
a 
18 

Atletismo IV Meeting ICE 
- Extensão dos conteúdos da disciplina de Educação Física 
em contextos diversificados. 

Departamento de 
Educação Física 

Todos os alunos ICE 

       

30 Jogos pré-desportivos Torneio “Bola ao Capitão” 
- Extensão dos conteúdos da disciplina de Educação Física 
em contextos diversificados. 

Departamento de 
Educação Física 

Alunos do 5º ano ICE 

          

 

 



CALENDÁRIO TEMA ATIVIDADE OBJETIVO RESPONSÁVEL DESTINATÁRIO LOCAL 
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5 

 Reunião Geral de  
Professores 

 
Reunião 

 

Direção Pedagógica 

Professores 

ICE 
Reunião de Diretores de 

Turma 
 

Diretores de Turma 

3 Concurso HBArte 
Concurso lançado pelo 
Hospital Beatriz Ângelo 

(Loures 

- Participar no concurso; 
- Desenvolver a técnica da pintura em acrílico sob tela; 
- Desenvolver o espírito do trabalho de grupo.  

Profes. Graça Maria 
Mendes e Samanta 

Coelho 

Alunos de secundário de 
Arte Visuais 

Hospital Beatriz Ângelo 
em Loures 

12 
a 8 
Jan 

É Natal, É Natal 
Exposição da Árvore de 

Natal e cânticos  

- Dar a conhecer à comunidade escolar os trabalhos 
realizados pelos alunos; 
- Desenvolver o espírito de iniciativa, cooperação, 
solidariedade e criatividade dos alunos; 
- Elevar o gosto pelas Artes Expressivas; 
- Dar a conhecer a época Natalícia; 
- Sensibilizar os alunos para a importância do trabalho em 
grupo. 

Departamento de Artes 
Alunos 2º, 3º ciclo, 
secundário CAV e 

Comunidade Escolar 
Átrio da Escola 

12 Bancos Novos 
Exposição de bancos e 

dramatização 

- Dar a conhecer à comunidade escolar os trabalhos 
realizados pelos alunos; 
- Desenvolver o espírito de iniciativa, cooperação, 
solidariedade e criatividade dos alunos; 
- Sensibilizar os alunos para a importância do trabalho em 
grupo. 

Profs. Filipa Nunes e 
Samanta Coelho 

Alunos do 9º ano, de 
Expressão Dramática e 
Educação Tecnológica 
Comunidade Escolar 

ICE 

13 VIK Visita de estudo 

- Motivar os alunos; 
- Estimular a criatividade dos alunos; 
- Elevar o gosto pelas Artes Plásticas; 
- Consolidar conhecimentos e aprendizagens. 

Profs. Graça Mendes e 
Samanta Coelho 

Alunos do 10º, 11º e 12º 
AV e alunos do 9º ano de 

Ed. Visual 
Museu Colecção Berardo 

14 Concerto 
Concerto do Grupo 
Musical da Ramada 

 
Prof. Tiago Pires 

Alunos do 5º e 6º ano de 
Educação Musical, alunos 
do 7º ano e professores 

Auditório 

16 Christmas Carols Cânticos de Natal 

- Possibilitar uma aprendizagem mais aliciante da língua 
inglesa com ênfase nas atividades de carácter lúdico; 
- Criar condições que permitam o alarg. de conhecimentos 
sobre a cultura e tradição de países de expressão inglesa. 

Profs. de Inglês 
 

Alunos do 7º ano Átrio do ICE 

 Cavaleiro da Dinamarca Ida ao teatro 

- Promover a ida ao teatro; 
- Contribuir para o desenvolvimento e divulgação da cultura 
portuguesa; 
- Complementar o estudo dos textos dramáticos. 

Prof. Língua Portuguesa Alunos 7º ano Teatro 

16 
Final do 1º Período 

 
Convívio 

- Promover o convívio entre a comunidade escolar; 
- Fomentar, de uma forma lúdica, interesses e 
conhecimentos múltiplos 

Associação de 
Estudantes 

Alunos e Professores ICE 

19 
a 

21 

Conselho de Turma de 
Avaliação 

Reunião de Avaliação 
1º Período 

- Avaliar o aproveitamento, comportamento e assiduidade 
dos alunos; 
- Propor estratégias para superar os problemas detetados; 
- Efetuar o ponto de situação sobre o PCT; 
- Elaborar os Planos de Recuperação (EB); 
- Avaliar os Planos de Acompanhamento (EB). 

Diretores de Turma, 
Professores dos 

Conselhos de Turma 
Todos os professores 

 
Sala a definir 

 
 

 

19 
a 2 
Jan 

Interrupção  

 

Ministério de Educação Alunos e Professores ICE 
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3 

 
Início 2º Período  

 
 

 
Todos os alunos e 

professores 
ICE 

4 

Reunião de DT com 
Encarregados de 

Educação 

Reunião de DT com 
Encarregados de 

Educação 

 
- Fomentar as relações entre a escola e os encarregados de 
educação; 
- Sensibilizar os encarregados de educação para a 
necessidade de acompanharem a vida escolar dos seus 
educandos; 
- Solicitar o apoio e colaboração dos encarregados de 
educação no desenvolvimento das tarefas dos alunos e das 
atividades da escola; 
- Detetar problemas pedagógicos, disciplinares ou outros; 
- Propor estratégias de remediação desses problemas; 
- Dar conhecimento das atividades escolares; 
- Esclarecer sobre a legislação em vigor 

Diretores de Turma, 
Professores dos 

Conselhos de Turma 

Encarregados de 
Educação do 8º e 9º anos 

Salas das Turmas 9 
Encarregados de 

Educação do 5º e 7º anos 

10 
Encarregados de 

Educação do 6º ano e 
secundário 

2º 
P 

Parlamento Jovem Parlamento Jovem 
- Aplicar na prática os conhecimentos;  
- Simular o processo democrático;  
- Sessões parlamentares escolar, distrital e nacional. 

Prof. Pedro Ribeiro Alunos do secundário ICE / IPJ / AR 

 
A Perspetiva das 

Coisas: A Natureza- 
Morta na Europa 

Visita de estudo 

- Motivar os alunos; 
- Estimular a criatividade dos alunos; 
- Elevar o gosto pelas Artes Plásticas; 
- Consolidar conhecimentos e aprendizagens. 

Profs. Graça Mendes e 
Samanta Coelho 

Alunos do 10º, 11º e 12º 
AV e alunos do 9º ano de 

Ed. Visual 

Museu Calouste 
Gulbenkian 

2º 
P 

Revitalizar Centro 
Histórico 

Projetos de Intervenção/ 
Estudos Económicos 

- Aplicar a prática de conhecimentos;  
- Realizar Ensaios económicos 

Prof. Pedro Ribeiro 
Alunos do secundário, 

Economia A e C 
ICE / Câmara Municipal 

de Odivelas 

 
Dom Diniz segundo 

Virgínia Goes 
Visita de estudo 

- Comemorar o 750º aniversário do nascimento do Rei Dom 
Dinis; 
- Motivar os alunos; 
- Estimular a criatividade dos alunos; 
- Elevar o gosto pelas Artes Plásticas; 
- Consolidar conhecimentos e aprendizagens. 

Profs. Graça Mendes, 
Samanta Coelho e Joana 

Oliveira 

Alunos do 10º, 11º e 12º 
AV e alunos do 9º ano de 

Ed. Visual 

Centro de Exposições de 
Odivelas 

 Ulisses Ida ao Teatro 
- Promover o contacto com a arte teatral. 
- Complementar o estudo do texto dramático 

Profs. de Língua 
Portuguesa 

Alunos do 6º ano Teatro 

19 
Reunião de Conselho 

Pedagógico 
Reunião  Direção Pedagógica 

Representantes dos 
Departamentos 

Curriculares 
ICE 

 
Educação para a Saúde 

/ Som 
Rastreio Auditivo - Fomentar a preocupação do bem estar auditivo. 

Profs. Margarida Silva 
Inês Monteiro 

Todos os anos 
 

ICE 
 

23 

Reunião Geral de 
Professores 

Reunião 
 

Direção Pedagógica 
Professores 

Auditório 
Reunião de Diretores de 

Turma 
 Diretores de Turma 

 Visita Estudo Visita Estudo 
- Levar os alunos a conhecer in loco a importância do INE e 
da contabilidade nacional. 

Prof. Pedro Ribeiro Alunos do secundário 
NE – Instituto Nacional 

Estatística 

30 
e 

31 
Voleibol Voleibol 

- Extensão dos conteúdos da disciplina de Educação Física 
em contextos diversificados. 

Departamento de 
Educação Física 

Alunos do 3º ciclo e 
secundário 

ICE 
 

 

 

 



CALENDÁRIO TEMA ATIVIDADE OBJETIVO RESPONSÁVEL DESTINATÁRIO LOCAL 
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   Semana de Economia e 

Gestão 
Case Study - Desafio 

- Aplicar na prática os conhecimentos;  
- Analisar um Case Study. 

Prof. Pedro Ribeiro Alunos do secundário ICE / Católica Lisbon 

 Percurso queirosiano 

Visita de estudo, 
realização do percurso 

em Sintra  

 
- Motivar e complementar o estudo da obra Os Maias. 

Profs. de Língua 
Portuguesa 

Alunos do 11º ano Sintra 

9 

Testes Intermédios Testes Intermédios 

- Aferir o desempenho dos alunos, por referência a padrões 
do âmbito Nacional; 
- Preparar os alunos para os exames nacionais; 
- Reforçar as aprendizagens direcionadas para a aquisição 
de competências requeridas para o exame nacional. 

Grupo Disciplinar 

11º ano – matemática A 

ICE 
27 12º ano - português 

28 9º ano - geografia 

29 8º ano - matemática 

 Os Lusíadas 

Visita de estudo I à 
Quinta das Lágrimas e ao 

Mosteiro de Alcobaça 

- Motivação para o estudo da obra Os Lusíadas; 
- Concretização dos objetivos in Loco.. 

Profs. de Língua 
Portuguesa 

Alunos do 9º ano 
Coimbra 
Alcobaça 

 Relações bióticas 

Visita de estudo 
“Relações bióticas nos 

oceanos” 

- Consolidar conhecimentos e aprendizagens sobre as 
relações bióticas; 
- Compreender a diversidade de relações bióticas nos 
ecossistemas marinhos e o equilíbrio da teia alimentar. 

Profs. Ana Branco e 
Joana Correia 

Alunos do 8º ano Oceanário de Lisboa 

14 
 

St. Valentine’s 
Day 

- Karaoke; 
- Caixa com declarações 
amorosas; 
- Painel com mensagens 
amorosas. 

- Possibilitar uma aprendizagem mais aliciante da língua 
inglesa com ênfase nas atividades de carácter lúdico; 
- Criar condições que permitam o alargamento de 
conhecimentos sobre a cultura e tradição de países de 
expressão inglesa. 

Profs. de Línguas 
 

Todos os alunos ICE 

13 
a 

17 

 

Conselho de Turma 
Intercalar 

Reunião Intercalar 
2ª 

- Avaliar o aproveitamento, comportamento e assiduidade 
dos alunos; 
- Identificar os problemas de natureza pedagógica e 
disciplinar e situações a carecer de apoio 
disciplinar/pedagógico; 
- Avaliar os Planos de Acompanhamento/Planos de 
Recuperação; 
- Desenvolver o Projeto Curricular de Turma (PCT) 

Diretores de Turma, 
Professores dos 

Conselhos de Turma 
Todos os alunos Sala a definir 

 
Prémio Xavier Pintado Prémio Xavier Pintado 

- Aplicar na prática os conhecimentos. 
- Realizar Ensaios económicos 

Prof. Pedro Ribeiro 
Alunos do Secundário,  

Economia A 
Economia C 

ICE/ Universidade 
Católica 

 A Barca do Inferno Ida ao teatro 

- Promover a ida ao teatro; 
- Contribuir para o desenvolvimento e divulgação da cultura 
portuguesa; 
- Complementar o estudo dos textos dramáticos. 

Profs. Língua Portuguesa Alunos 9º ano Teatro 

16 Desenho Exposição 
- Dar a conhecer à comunidade escolar os trabalhos 
realizados pelos alunos; 

Prof. Graça Mendes Alunos do 12º ano Átrio da escola 

20 
a 

22 
Interrupção   Ministério de Educação Alunos e Professores ICE 

 Da Escola à Profissão 
Apresentação e 

esclarecimento sobre as 
profissões 

 
Gabinete de Psicologia 

Educacional 
Alunos do 9º ano Auditório da escola 

 
23 
a 

28 

Basquetebol Street-basket 
- Extensão dos conteúdos da disciplina de Educação Física 
em contextos diversificados. 

Departamento de Artes 
Alunos do 6º aos 12º 

anos 
ICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

M
A

R
Ç

O
 

 

 
 

 Origem da Extinção das 
espécies 

Visita de estudo 
“De Lineu a Darwin” 

- Conhecer os principais fatores antropogénicos que estão 
na origem da extinção das espécies. 

Profs. Ana Branco e 
Joana Correia 

Alunos do 11º ano CT 
Jardim Zoológico de 

Lisboa 

 11 Horas Gestão 11 Horas Gestão 
- Aplicar na prática conhecimentos; 
- Jogos de management. 

Prof. Pedro Ribeiro 
Alunos do secundário, 

Economia A e C 
ISCTE 

5 
Reunião de Conselho 

Pedagógico 
Reunião  Direção Pedagógica 

Representantes dos Dep. 
Curriculares 

ICE 

 12 Horas Gestão 12Horas Gestão 
- Aplicar na prática conhecimentos; 
- Jogos de management. 

Prof. Pedro Ribeiro 
Alunos do secundário, 

Economia A e C 
ISCTE 

6 

Testes Intermédios Testes Intermédios 

- Aferir o desempenho dos alunos, por referência a padrões 
do âmbito Nacional; 
- Preparar os alunos para os exames nacionais; 
- Reforçar as aprendizagens direcionadas para a aquisição 
de competências requeridas para o exame nacional. 

Grupo Disciplinar 

9º ano - inglês 

ICE 

9 
9º ano – língua 

portuguesa 

13 12º ano – matemática A 

14 9º ano – ciência F.Q. 

16 10º an0 – matemática A 

 A arte e a escrita 
Visita de Estudo ao 

Museu 
- Promover a transversalidade entre a escrita e outras formas 
de arte. 

Profs. Língua Portuguesa Alunos 7º ano Lisboa 

7 
Atividades de 

exploração da Natureza 
Orientação Montachique 

- Extensão dos conteúdos da disciplina de Educação Física 
em contextos diversificados. 

Departamento de 
Educação Física 

Alunos do 6º ano Montachique 

 
Jogo do Investimento Jogo do Investimento. 

- Aplicar na prática os conhecimentos; 
- Jogos de management/ investimento bolsista. 

Prof. Pedro Ribeiro 
Alunos do Secundário,  

Economia A 
Economia C 

ICE / ISCTE 

12 

Reunião Geral de 
Professores 

Reunião  Direção Pedagógica 

Professores 

Auditório 
Reunião de Diretores de 

Turma 
Diretores de turma 

14 O dia do π 
Exposição / Concurso de 

bolos 

- Despertar o interesse pela Matemática; 
- Motivar os alunos para a história do π. 
 

Prof. Valter Carlos 

 
Todos os alunos  

12 
Museu Nacional do 

Azulejo 
Visita se Estudo 

- Dar a conhecer o museu; 
- Dar a conhecer as diferentes técnicas de azulejaria; 
- Motivar os alunos; 
- Estimular a criatividade dos alunos; 
- Elevar o gosto pelas Artes Plásticas; 

Profs. Joana Oliveira, 
Samanta Coelho e Graça 

Mendes 

Alunos do 9º ano de Ed. 
Tecnológica e Ed. Visual 

ICE 

 Biodiversidade 
Palestra / Visita 

“Genética nos Oceanos” 

-Consolidar conhecimentos adquiridos nas aulas de Ciências 
da Natureza; 
- Sensibilizar os alunos para a conservação da 
Biodiversidade. 

Prof. Carmen Gama e 
Susana Ferreira 

Alunos do 5º ano  
Jardim Zoológico de 

Lisboa 

19 
a 

23 
 Futsal Torneio de Futsal 

- Extensão dos conteúdos da disciplina de Educação Física 
em contextos diversificados. 

Departamento de 
Educação Física 

Todos os alunos ICE 

 
Aplicações da 
Biotecnologia 

Palestra / Visita 
“Genética nos Oceanos” 

 

- Aprofundar os conhecimentos de genética; 
- Conhecer as potenciais aplicações biotecnológicas. 

Profs. Ana Branco  
Joana Correia 

Alunos do 12º CT Oceanário de Lisboa 

26 
a 
28  

Conselho de Turma de 
Avaliação 

Reunião de Avaliação 
1º Período 

- Avaliar o aproveitamento, comportamento e assiduidade 
dos alunos; 
- Propor estratégias para superar os problemas detetados; 
- Efetuar o ponto de situação sobre o PCT; 

Diretores de Turma, 
Professores dos 

Conselhos de Turma 
Todos os professores Salas a definir 

26 
a 9 
Abr 

Interrupção   Ministério da Educação Alunos e Professores ICE 
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   Geodinâmica externa 
Visita de estudo 
“Terra em fúria” 

- Consolidar os conhecimentos sobre a origem da Terra e 
fenómenos como sismos, marmotos, vulcões e furacões. 

Profs. Ana Branco e  
Joana Correia 

Alunos do 7º ano Oceanário de Lisboa 

 Impulsão Visita de Estudo - Conhecer o interior de um submarino. 
Profs. Margarida Silva e 

Inês Monteiro 
Alunos do 9º ano Base Naval do Alfeite 

 
Classificação dos Seres 

Vivos 
Visita de estudo 
“Árvore da Vida” 

- Dar a conhecer as noções básicas sobre o Sistema de 
Classificação dos seres vivos; 
- Aprender como estão organizados e como se relacionam 
os organismos marinhos. 

Profs. Ana Branco e 
Joana Correia 

Alunos do 11º ano CT Oceanário de Lisboa 

 Hidrocarnonetos Visita de Estudo  
Profs. Margarida Silva e 

Inês Monteiro 

Alunos do 11º CT / CSE / 
CLH  

e 12º CT /CSE / CLH 
Petrogal – Sines 

10 Início do 3º Período    
Todos os professores e 

alunos 
ICE 

11 

Reunião de DT com 
Encarregados de 

Educação 

Reunião de DT com 
Encarregados de 

Educação 

- Fomentar as relações entre a escola e os encarregados de 
educação; 
- Sensibilizar os encarregados de educação para a 
necessidade de acompanharem a vida escolar dos seus 
educandos; 
- Solicitar o apoio e colaboração dos encarregados de 
educação no desenvolvimento das tarefas dos alunos e das 
atividades da escola; 
- Detetar problemas pedagógicos, disciplinares ou outros; 
- Propor estratégias de remediação desses problemas; 
- Dar conhecimento das atividades escolares; 
- Esclarecer sobre a legislação em vigor 

Diretores de Turma, 
Professores dos 

Conselhos de Turma 

Enc. Educação do 8º ano 
e 9º anos 

Sala dos alunos 16 
Enc. Educação do 5º ano 

e 7º anos 

17 
Enc. Educação do 6º ano 

e secundário 

 PUBLIdevoradores PUBLIdevoradores 
- Aplicar na  prática os conhecimentos;  

- Jogos de management/ Marketing e Publicidade. Prof. Pedro Ribeiro 
 

Alunos do secundário 
 

ISCTE 

19 

Testes Intermédios Testes Intermédios 

- Aferir o desempenho dos alunos, por referência a padrões 
do âmbito Nacional; 
- Preparar os alunos para os exames nacionais; 
- Reforçar as aprendizagens direcionadas para a aquisição 
de competências requeridas para o exame nacional. 

Grupo Disciplinar 

10º ano - biologia 

ICE 

20 11º ano - filosofia 

27 
11º ano – física e química 

A 

30 9º ano – ciências naturais 

 Dom Diniz Mostra de trabalhos   Alunos A definir em Odivelas 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDÁRIO TEMA ATIVIDADE OBJETIVO RESPONSÁVEL DESTINATÁRIO LOCAL 

 

 

M
A

IO
 

 

 

 

 

Gestão dos recursos 
naturais 

Visita de estudo, 
 Renova e ETAR 

- Conhecer os processos de produção de papel; 
- Compreender a importância da gestão de recursos;  
- Conhecer as etapas do tratamento de águas residuais; 
- Possibilitar uma aprendizagem mais aliciante e 
aprofundada sobre a recuperação de recursos. 

Profs. Ana Branco e 
Joana Correia 

Alunos do 8º ano 
Fábrica da Renova – 

Torres Novas 

7 

Reunião Geral de 
Professores 

Reunião  Direção Pedagógica 

Professores 

Auditório 
Reunião de Diretores de 

Turma 
Diretores de Turma 

7 
A 
11 

Toca a Animar 
Projeção de filmes de 

animação 

- Dar a conhecer à comunidade escolar formas de expressão 
audiovisual; 
- Estimular a reflexibilidade crítica dos alunos; 
- Promover a interdisciplinaridade; 
- Fomentar o gosto pelas Artes Visuais; 

Joana Oliveira Comunidade Escolar Auditório 

11 Fermentação Alcoólica 
Visita de estudo, 

  Fábrica da Cerveja 
- Compreender o processo de fermentação alcoólica 
realizada por leveduras. 

Profs. Ana Branco e 
Joana Correia 

Alunos do 10º CT e 12º 
CT 

Vialonga 

7 

Testes Intermédios Testes Intermédios 

- Aferir o desempenho dos alunos, por referência a padrões 
do âmbito Nacional; 
- Preparar os alunos para os exames nacionais; 
- Reforçar as aprendizagens direcionadas para a aquisição 
de competências requeridas para o exame nacional. 

Grupo Disciplinar 

9º ano - história 

ICE 

10 9º ano - matemática 

18 
11º ano – biologia e 

geologia 

24 12º ano – matemática a 

30 10º ano – física e biologia 

17 
e 

18 

Atividades de 
exploração da Natureza 

IV Convívio Desportivo 
- Extensão dos conteúdos da disciplina de Educação Física 
em contextos diversificados. 

Departamento de 
Educação Física 

 
Alunos do 7º ano e 8º 

anos 
Góis 

26 

Reunião de Conselho 
Pedagógico 

 
 

Reunião  Conselho Pedagógico 
Representantes dos 

Departamentos 
Curriculares 

ICE 

 

 
 

Mineralogia 
Visita de estudo 

- Aprofundar os conteúdos programáticos;  
- Conhecer os minerais e as suas principais propriedades. 

Profs. Ana Branco e 
Joana Correia 

Alunos do 11º CT 
Museu Mineralógico e 

Geológico – Lisboa 

 
28 
e 

31 

Patinagem  Patinagem (em aula) 
- Extensão dos conteúdos da disciplina de Educação Física 
em contextos diversificados. 

 
Departamento de 
Educação Física 

Alunos do 12º ciclo ICE 

28 
e 

29 

Reunião de Avaliação 
Extraordinária 

Reunião  

 
Diretores de Turma, 

Professores dos 
Conselhos de Turma 

Todos os alunos Sala a definir 

31 
Reunião de Conselho 

Pedagógico 
 

Reunião  Conselho Pedagógico 

Representantes dos 
Departamentos 

Curriculares 
 

ICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CALENDÁRIO TEMA ATIVIDADE OBJETIVO RESPONSÁVEL DESTINATÁRIO LOCAL 

 
 

J
U

N
H

O
 

 
 

1 

 

Dia das Expressões Exposição coletiva 

- Dar a conhecer à comunidade escolar o trabalho realizado 
pelos alunos nas diferentes disciplinas; 
- Estimular a criatividade dos alunos; 
- Promover a interdisciplinaridade; 
- Fomentar o gosto pelas Artes Visuais; 

Departamento de Artes 

Alunos: 2º ciclo, EVT, 3º 
ciclo EV, ET, ED, 

secundário – Desenho e 
Of. de Artes e 

Comunidade Escolar 

ICE 

4 
Reunião de Diretores de 

Turma 
Reunião  Direção Pedagógica Diretores de Turma Auditório 

5 
Preservação do 

Ambiente 
Comemoração do Dia do 

Ambiente 

- Despertar a comunidade educativa para a importância da 
preservação ambiental; 
- Fomentar o gosto e o respeito pela Natureza 
Incentivar a prática de atitudes ecológicas. 

Profs. Carmen Gama e 
Susana Ferreira 

Alunos do 2º ciclo ICE 

8 
Atividades de 

exploração da Natureza 
Arborismo 

- Extensão dos conteúdos da disciplina de Educação Física 
em contextos diversificados. 

Departamento de 
Educação Física 

Alunos do 11º ano Jamor 

8 

Final do Ano Letivo  

  

 

Alunos 6º, 9º, 11º e 12º 
anos 

ICE 
15 

Alunos 5º, 7º, 8º e 10º 
anos 

11 
e 

12 

Atividades de 
exploração da Natureza 

Convívio de turmas 
- Extensão dos conteúdos da disciplina de Educação Física 
em contextos diversificados, 
- Promover o convívio entre alunos e professores. 

Departamento de 
Educação Física 

Alunos do 10º ano ICE 

8 a 
12 

Conselho de Turma de 
Avaliação 

Reunião de Avaliação 
3º Período 

- Aferir o desempenho dos alunos. 
Diretores de Turma, 

Professores dos 
Conselhos de Turma 

9º, 11º e 12º anos 

Sala a definir 18 
a 

20 
Restantes alunos 

 Exames Nacionais Exames Nacionais   9º Ano Sala a definir 

 

 
Exames Nacionais Exames Nacionais   11º e 12º anos Sala a definir 

 

 
Exame de Equivalência 

à Frequência 
Exame de Equivalência à 

Frequência 
 

 
Alunos do Secundário e 

9º ano 
Sala a definir 

 Arraial no ICE 
Atividade 

lúdico/pedagógica 

- Promover o convívio entre a comunidade escolar e não 
escolar; 
- Fomentar, de uma forma lúdica, interesses e 
conhecimentos múltiplos. 

Direção Pedagógica, 
Professores e Alunos 

Comunidade escolar e 
não escolar 

ICE 

 Passeio Anual Passeio - Promover o convívio entre os alunos e professores. 
Direção Pedagógica e 

professores 
Aluno do 2º ciclo Valada do Ribatejo 

 FEICE 
Projeto Férias Escolares do 
ICE com vertentes didáticas, 

culturais e lúdicas. 

- Fomentar, de uma forma lúdica, interesses e 
conhecimentos múltiplos, que mistura momentos de diversão e 

lazer com momentos culturais, não descurando a promoção das 
relações interpessoais e o incentivo à prática de atividades 
desportivas. 

Direção Pedagógica e 
Professores 

Alunos do 2º e 3º ciclo Vários, a definir. 

 

 

J
U

L
H

O
 

 

 

1 a 
29 

 

Preparação do Ano Letivo 
2012-2013 

- Trabalho a realizar, 
comum a todos os 
departamentos: analisar 
as atividades realizadas 
no ano letivo 2011-2012; 
verificar os livros de 
ponto; planificar as 
atividades letivas; 
acompanhar os alunos ao 
FEICE; vigiar exames; 
realizar as matrículas dos 
alunos; preparar a sessão 
solene do Quadro de 
Excelência; organizar as 
turmas; conferir registos 
biográficos; reorganizar o 

- Organizar as atividades a desenvolver no ano letivo 2012-
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direção Pedagógica 
Direção Pedagógica e 

Professores 
Escola 



Centro dos Recursos 
Humanos; organizar os 
Livros de Ponto para o 
ano letivo 2012-2013; 
planificar o Plano Anual 
de Atividades; rever a 
Documentação Oficial do 
ICE; preparar a abertura 
do novo ano letivo; 
verificar e tratar dos 
processos de 
transferência em 
colaboração com a 
secretaria; analisar os 
resultados das Provas de 
Aferição 6º ano, Exames 
Nacionais do 9º ano, 
Exames Nacionais 11º e 
12º anos (1ª fase); 
atualizar o site da escola; 
executar os horários dos 
professores e alunos; 
verificar os registos 
biográficos e termos do 
11º e 12º anos; 
reorganizar salas de aula 
e dos professores.   
- Reuniões de Conselho 
Pedagógico;  
- Reuniões de 
Departamento;  
- Reuniões de Conselho 
de Turma; 
- Vigilância de Exames. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INTERRUPÇÕES 

LETIVAS 

De 19 a 2 de janeiro de 2012  1ª Natal 

De 20 a 22 de fevereiro de 2012  2ª Carnaval 

De 26 de março a 9 de abril de 2012 3ª Páscoa 

 

NUMERO DE 
SEMANAS 

 

Inicia 
em set. 
(dias) 

1º PERÍODO 

Inicio 
em 3 de 
janeiro 
2012 

2º PERÍODO Início 
em 10 

de abril 
2012 

3º PERÍODO 

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

12 14 13 13 12 14 10 11 11 12 12 
6º. 9º, 
11º e 

12º ano 
8 8 8 8 7 

13 13 13 13 12 14       
7º, 8º, 

10º ano 
9 9 9 9 7 

4 Feriados: 5 de out./1 de nov./1 de dez./8 de dez. Interrupção de 20 a 22 de fevereiro 2012 (Carnaval) 2 Feriados: 25 abril/ 1 de maio/ 7 de junho 

 
 

 

 
 



 

INSTITUTO CIÊNCIAS EDUCATIVAS 

PLANO DE ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM_3º PERÍODO 

Disciplina: Oficina de Artes  Ano Letivo: 2011/2012 Turma: 12º CAV Professora: Joana Oliveira 

 

Projeto Didático: “Animação de Volumes” 

Temas 

Conteúdos 

Objetivos de 

Aprendizagem 

Avaliação Recursos Atividades Nº de 

Blocos 

 

Área de 

Desenvolvimento 

do Projeto: 

 

Videografia 

Desenvolver 

metodologias de 

conceção, planificação 

e execução de projeto 

na área da videografia; 

 

Aprofundar 

capacidades de 

pesquisa, conceção, 

planificação e da 

representação bi- e 

tridimensionais; 

Avaliação Formativa e 

Avaliação Sumativa. 

Sala de Aula; 

Plataformas 

Virtuais:  

Blog e Página de 

grupo 

Folhas A3; 

Papel Vegetal; 

Materiais 

riscadores; 

Materiais diversos 

que permitam a 

modelação 

tridimensional de 

objetos e cenários. 

Computador e 

software de 

tratamento imagem 

Aula 1 

Apresentação do projeto a realizar; 

Metodologia projectual aplicada à videografia; 

Apresentação visual: O pré-cinema 

1 

 

Referenciais de 

Avaliação: 

 

Desenvolvimento de 

competências de pesquisa, 

recolha e experimentação 

de materiais; 

Domínio dos meios de 

representação; 

Invenção criativa aplicada 

ao projeto; 

Formulação de questões 

pertinentes; 

Envolvimento e 

capacidade de integração 

no trabalho 

Aula 2 

Apresentação visual: A linguagem videográfica; 

Visualização de vídeos com a utilização da técnica 

Stop Motion. 

1 

 

Aula 3 

Brainstorming;  

Divisão de grupos; 

Sistematização das tarefas a realizar, distribuição e 

calendarização; 

1 

 

Temas e Graus de 

Concretização do 

Projeto 

 

 

 

 

 

 

Dominar técnicas e 

tecnologias necessárias 

ao desenvolvimento e 

concretização do 

projeto; 

 

Apresentar do projeto à 

comunidade escolar 

 

Aula 4 

Sinopse; 

 

1 

 

Aula 5 

Revisão da sinopse; 

Apresentação do conceito Story Board; 

Organização dos recursos; 

 

1 

Aula 6, 7, 8, 9 e 10 

Desenvolvimento do Story Board; 

5 



  individualmente e em 

grupo; 

 

Persistência na 

aprendizagem; 

Empenho no trabalho 

realizado; 

Aquisição e compreensão 

de conhecimentos; 

Capacidade de relacionar 

os conhecimentos 

adquiridos e de os utilizar 

em novas situações; 

digital/ multimédia;  

Focos luminosos; 

Máquina 

fotográfica; 

Tripé; 

Outros; 

 

Aula 11, 12, 13, 14, 15 

Captação de fotogramas; 

Revisão do Storyboard; 

5 

Aula 16 

Reflexão individual, em grupo e em turma acerca do 

processo de trabalho desenvolvido; 

1 

Aula 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 

Edição e montagem de imagem e som 

8 

Aula 25 

Autoavaliação 

1 

Montagem de exposição; Extra 

Aula 

Semana do Cinema de Animação: 

Mostra de filmes relevantes na história do cinema de 

animação. 

Extra 

Aula 

 

 



INSTITUTO CIÊNCIAS EDUCATIVAS 

Disciplina: Oficina de Artes Ano Letivo: 2011/2012 Turma: 12º CAV Professora: Joana Oliveira 

Unidade de Trabalho: “Animação Stop Motion” 

Competências Específicas 

Representar bidimensionalmente através de meios informáticos; 

Manipular, com intencionalidade, os diferentes processos técnicos da representação e expressão visual. 

Utilizar adequadamente os materiais, os suportes e os instrumentos necessários à construção de uma mensagem visual; 

Dominar as diferentes fases metodológicas de desenvolvimento de um projeto na área da videografia; 

Trabalhar em equipa, gerindo as competências necessárias à concretização de um projeto na área da videografia; 

Intervir criticamente, no âmbito da realização plástica, na comunidade em que está inserido. 

Objectivos Gerais 

Desenvolver conhecimentos e competências já adquiridas em áreas afins, relacionando-os e adequando-os ao projeto videográfico; 

Adquirir novas competências e conhecimentos; 

Entender os modos de projetar como parte integrante do processo artístico, relacionando a dinâmica das aprendizagens anteriores com as novas 

hipóteses expressivas. 

Conhecer as fases metodológicas do projecto videográfico; 

Desenvolver capacidades criativas, de pesquisa e de trabalho de equipa, necessárias à consecução do projeto. 

Desenvolver a sensibilidade e a consciência crítica para os conteúdos específicos da videografia 

 



Planos de Sessão 

 

 
 

Instituto Ciências Educativas 

Disciplina: Oficina de Artes Ano Letivo 2011/12 3º Período Nº de Sessões: 25/25 

 

 

 

 

 

 

Numeração anual: 145/146 Bloco: 1/25 Data: 11/04/2012 Turma: 12º CAV Horário: 10h40 – 11h25 
11h25 – 12h10   

Sumário Previsto: Apresentação do Projeto Didático. 

Roteiro 10h40 – Entrada e gestão da sala (5 min.) 

10h45 – Apresentação da docente e do contexto do trabalho a realizar (5 min.) 

 

10h50 – Apresentação dos alunos e exposição das suas expectativas (15 min.) 

 

11h05 – Apresentação do projeto didático (5 min.); 

 

11h10 – Metodologia projectual aplicada à videografia: exposição dos conteúdos 

através de uma apresentação visual (40 min); 

11h50 – Apresentação visual: A Ótica e o Pré-Cinema (20 min); 

12h10 – Saída  

Numeração anual: 147/148 Bloco: 2/25 Data: 13/04/2012 Turma: 12º CAV Horário: 8h40 – 9h25 

9h25 – 10h10   

Sumário Previsto: Apresentação do Projeto Didático. 

Roteiro 8h40 – Entrada e gestão da sala (5 min.) 

8h45 – Apresentação visual: A linguagem Videográfica (30 min.) 

9h15 – Visualização de vídeos de animação com a utilização da técnica Stop 

Motion (50 min.); 

10h10 – Saída  



Numeração anual: 149/150 Bloco: 3/25 Data: 16/04/2012 Turma: 12º CAV Horário: 8h40 – 9h25 

9h25 – 10h10   

Sumário Previsto: Sistematização das tarefas a realizar em grupo. 

Roteiro 8h40 – Entrada e gestão da sala (5 min.) 

8h45 – Brainstorming (20 min.) 

 

9h05 – Divisão de grupos (15 min); 

9h20 – Sistematização das fases do projeto a realizar e calendarização (50 min); 

10h10 – Saída  

Numeração anual: 151/152 Bloco: 4/25 Data: 18/04/2012 Turma: 12º CAV Horário: 10h40 – 11h25 
11h25 – 12h10   

Sumário Previsto: Sinopse. 

Roteiro 10h40 – Entrada e gestão da sala (5 min.) 

10h45 – sinopse (85 min.) 

12h10 – Saída  

Numeração anual: 153/154 Bloco: 5/25 Data: 20/04/2012 Turma: 12º CAV Horário: 8h40 – 9h25 

9h25 – 10h10   

Sumário Previsto: Introdução ao conceito de Story Board 

Roteiro 8h40 – Entrada e gestão da sala (5 min.) 

8h45 – Revisão da sinopse (15 min.); 

9h00 – Definição do Story Board: apresentação de exemplos, com o uso de 

bibliografia, e análise da sua estrutura (50 min.); 

9h50 – Organização dos Recursos (20 min.)  

10h10 – Saída 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numeração anual: 155/156 Bloco: 6/25 Data: 23/04/2012 Turma: 12º CAV Horário: 8h40 – 9h25 

9h25 – 10h10   

Sumário Previsto: A estrutura do Story Board. 

Roteiro 8h40 – Entrada e gestão da sala (5 min.); 

8h45 – Desenho da matriz do para o Story Board (30 min.) 

9h15 – Desenvolvimento do Story Board: atividade gerida de acordo com as 

necessidades de cada grupo (55 min.); 

10h10 - Saída 

Numeração anual: 157/158 Bloco: 7/25 Data: 27/04/2012 Turma: 12º CAV Horário: 8h40 – 9h25 

9h25 – 10h10   

Sumário Previsto: Desenvolvimento do Story Board 

Roteiro 8h40 – Entrada e gestão da sala (5 min.) 

8h45 – Desenvolvimento do Story Board: Captação de fotogramas (85 min.); 

10h10 - Saída 

Numeração anual: 159/160 Bloco: 8/25 Data: 30/04/2012 Turma: 12º CAV Horário: 8h40 – 9h25 

9h25 – 10h10   

Sumário Previsto: Desenvolvimento do Story Board 

Roteiro 8h40 – Entrada e gestão da sala (5 min.) 

8h45 – Desenvolvimento do Story Board: Montagem dos quadros (30 min.); 

9h15 – Descrição da ação por escrito no Story Board (55 min.) 

10h10 - Saída 

Numeração anual: 161/162 Bloco: 9/25 Data: 02/05/2012 Turma: 12º CAV Horário: 10h40 – 11h25 

11h25 – 12h10   

Sumário Previsto: Desenvolvimento do Story Board. 

Roteiro 10h40 – Entrada e gestão da sala (5 min.) 

10h45 – Pesquisa de som e de música na internet e/ou outros recursos (45 min.) 

11h30 – Revisão do Story Board (40 min.); 

12h10 - Saída 



Numeração anual: 163/164 Bloco: 10/25 Data: 04/05/2012 Turma: 12º CAV Horário: 8h40 – 9h25 

9h25 – 10h10    

Sumário Previsto: Revisão e conclusão do Story Board. 

Roteiro 8h40 – Entrada e gestão da sala (5 min.) 

8h45 – Conclusão e revisão do Story Board (85 min.); 

10h10 - Saída 

Numeração anual: 165/ 166 Bloco: 11/25 Data: 07/05/2012 Turma: 12º CAV Horário: 8h40 – 9h25 

9h25 – 10h10   

Sumário Previsto: Captação de fotogramas. 

Roteiro 8h40 – Entrada e gestão da sala (5 min.) 

8h45 – Captação de fotogramas: atividade gerida de acordo com as necessidades 

de cada grupo (85 min.) 

10h10 – Saída  

Numeração anual: 167/168 Bloco: 12/25 Data: 09/05/2012 Turma: 12º CAV Horário: 10h40 – 11h25 
11h25 – 12h10   

Sumário Previsto: Captação de fotogramas. 

Roteiro 10h40 – Entrada e gestão da sala (5 min.) 

10h45 - Captação de fotogramas: Revisão do Story Board (85 min.) 

12h10 - Saída 

Numeração anual: 169/170 Bloco: 13/25 Data: 11/05/2012 Turma: 12º CAV Horário: 8h40 – 9h25 

9h25 – 10h10   

Sumário Previsto: Captação de fotogramas. 

Roteiro 8h40 – Entrada e gestão da sala (5 min.) 

8h45 – Captação de fotogramas: Revisão do Story Board (85 min.) 

10h10 - Saída 



Numeração anual: 171/172 Bloco: 14/25 Data: 14/05/2012 Turma: 12º CAV Horário: 8h40 – 9h25 

9h25 – 10h10   

Sumário Previsto: Captação de fotogramas. 

Roteiro 8h40 – Entrada e gestão da sala (5 min.) 

8h45 – Captação de fotogramas: Revisão do Story Board (85 min.) 

10h10 - Saída 

Numeração anual: 173/174 Bloco: 15/25 Data: 16/05/2012 Turma: 12º CAV Horário: 10h40 – 11h25 
11h25 – 12h10   

Sumário Previsto: Captação de fotogramas. 

Roteiro 10h40 – Entrada e gestão da sala (5 min.) 

10h45 – Captação final de fotogramas: Revisão do Story Board (85 min.) 

12h10 - Saída 

Numeração anual: 175/176 Bloco: 16/25 Data: 18/05/2012 Turma: 12º CAV Horário: 8h40 – 9h25 

 9h25 – 10h10   

Sumário Previsto: Reflexão em grupo acerca do processo de trabalho desenvolvido 

Roteiro 8h40 – Entrada e gestão da sala (5 min.) 

8h45 – Reflexão acerca do processo de trabalho desenvolvido e Autoavaliação 

individual e em grupo (85 min.) 

10h10 – Saída 

Numeração anual: 177/178 Bloco: 17/25 Data: 21/05/2012 Turma: 12º CAV Horário: 8h40 – 9h25 

9h25 – 10h10   

Sumário Previsto: Introdução ao programa de edição e montagem de imagem e som. 

Roteiro 8h40 – Entrada e gestão do espaço - Mediateca (5 min.) 

8h45 – Atribuição de computadores e arranque dos mesmos (10 min.) 

8h55 – Apresentação do software a utilizar (20 min.) 

9h15 – Distribuição e importação dos ficheiros digitais (15 min.) 

9h30 – Organização, visualização e gravação dos ficheiros no software (40 min.) 

10h10 - Saída 



Numeração anual: 179/180 Bloco: 18/25 Data: 23/05/2012 Turma: 12º CAV Horário: 10h40 – 11h25 
11h25 – 12h10   

Sumário Previsto: Edição e montagem de imagem 

Roteiro 10h40 – Entrada e gestão do espaço - Mediateca (5 min.) 

10h45 – Arranque dos computadores (5 min.) 

10h50 – Introdução à edição de imagem (80 min.) 

12h10 – Saída  

Numeração anual: 181/182 Bloco: 19/25 Data: 25/05/2012 Turma: 12º CAV Horário: 8h40 – 9h25 

9h25 – 10h10   

Sumário Previsto: Edição de imagem 

Roteiro 8h40 – Entrada e gestão do espaço - Mediateca (5 min.) 

8h45 – Arranque dos computadores (5 min.) 

8h50 – Edição de imagem (80 min.) 

10h10 - Saída 

Numeração anual: 183/184 Bloco: 20/25 Data: 28/05/2012 Turma: 12º CAV Horário: 8h40 – 9h25 

9h25 – 10h10   

Sumário Previsto: Introdução à edição de som 

Roteiro 8h40 – Entrada e gestão do espaço - Mediateca (5 min.) 

8h45 – Arranque dos computadores (5 min.) 

8h50 – Importação de som e introdução à edição do mesmo (80 min.) 

10h10 - Saída 

Numeração anual: 185/186 Bloco: 21/25 Data: 30/05/2012 Turma: 12º CAV Horário: 10h40 – 11h25 
11h25 – 12h10   

Sumário Previsto: Edição e Introdução à montagem de imagem e som  

Roteiro 10h40 – Entrada e gestão do espaço - Mediateca (5 min.) 

10h45 – Arranque dos computadores (5 min.) 

10h50 – Montagem e edição de imagem e som (80 min.) 

12h10 – Saída 



Numeração anual: 187/188 Bloco: 22/25 Data: 01/06/2012 Turma: 12º CAV Horário: 8h40 – 9h25 

9h25 – 10h10   

Sumário Previsto: Edição e montagem de imagem e som (continuação) 

Roteiro 8h40 – Entrada e gestão do espaço - Mediateca (5 min.) 

8h45 – Arranque dos computadores (5 min.) 

8h50 – Montagem e edição de imagem e som (80 min.) 

10h10 – Saída  

Numeração anual: 189/190 Bloco: 23/25 Data: 04/06/2012 Turma: 12º CAV Horário: 8h40 – 9h25 

9h25 – 10h10   

Sumário Previsto: Edição e montagem de imagem e som (continuação) 

Roteiro 8h40 – Entrada e gestão do espaço - Mediateca (5 min.) 

8h45 – Arranque dos computadores (5 min.) 

8h50 – Montagem e edição de imagem e som (80 min.) 

10h10 – Saída  

Numeração anual: 191/192 Bloco: 24/25 Data: 06/06/2012 Turma: 12º CAV Horário: 10h40 – 11h25 
11h25 – 12h10   

Sumário Previsto: Finalização da edição e montagem de imagem e som 

Roteiro 10h40 – Entrada e gestão do espaço - Mediateca (5 min.) 

10h45 – Arranque dos computadores (5 min.) 

10h50 – Finalização da edição de imagem e som (60 min.) 

11h50 – Gravação do vídeo finalizado: 8 cópias (20 min.) 

12h10 – Saída  



Numeração anual: 193/194 Bloco: 25/25 Data: 08/06/2012 Turma: 12º CAV Horário: 8h40 – 9h25 

9h25 – 10h10   

Sumário Previsto: Autoavaliação 

Roteiro 8h40 – Entrada e gestão da sala (5 min.) 

8h45 – Visualização e apresentação dos vídeos finalizados por cada um dos grupos 

(45 min.) 

9h30 – Conversa breve com os alunos sobre o processo de trabalho ao longo do 3º 

Período e sobre a apresentação de cada um dos trabalhos (20 min.) 

9h50 – Autoavaliação dos alunos (10 min.) 

10h00 – Considerações finais (10 min.) 

10h10 – Saída  

 



Pré-Cinema – Ilusões de Óptica 

A “Persistência Retiniana” ou “Persistência da Visão”  



Pré-Cinema – Ilusões de Óptica 

A “Persistência Retiniana” ou “Persistência da Visão”  



Pré-Cinema – Ilusões de Óptica 

O efeito e (Max Wertheimer 1912) 

O movimento Beta: embora se trate de uma série de 12 
quadros (frames) diferentes o observador cria uma relação 
artificial entre cada um deles, identificando um movimento e 
uma direcção. 



Pré-Cinema – Ilusões de Óptica 

O efeito e (Max Wertheimer 1912) 

O efeito Phi: Em cada um dos frames estão representadas 7 
círculos brancos em diferentes posições, quando 
apresentados sequencialmente o observador tende a ver um 
conjunto de 8 círculos intermitentes assim como um 
movimento direccional (movimento beta). 



Pré-Cinema – Ilusões de Óptica 

O efeito e (Max Wertheimer 1912) 

O efeito Phi: O 8ª circulo surge na visão com a cor do fundo 
(branco) e a cor do contorno do objecto. 



Pré-Cinema – Ilusões de Óptica 

O efeito e (Max Wertheimer 1912) 

O efeito Phi: Quando o fundo e o objecto são contrastantes, 
o observador tenderá a criar uma 3ª cor  (negativa) para o 
objecto em falta.  



Pré-Cinema – Brinquedos Ópticos 

Taumatrópio  (1825)  

Exemplo Vídeo 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RyW-yUFMkRA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RyW-yUFMkRA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RyW-yUFMkRA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RyW-yUFMkRA


Pré-Cinema – Brinquedos Ópticos 

Zoetrópio (1860)  

Exemplo Vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=dKEM5sYnOjE
http://www.youtube.com/watch?v=dKEM5sYnOjE
http://www.youtube.com/watch?v=dKEM5sYnOjE
http://www.youtube.com/watch?v=dKEM5sYnOjE


Pré-Cinema – Brinquedos Ópticos 

Praxinoscópio (1877)  

Exemplo Vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=xOItdZOGnx8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=xOItdZOGnx8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=xOItdZOGnx8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=xOItdZOGnx8&feature=player_embedded


Pré-Cinema – Brinquedos Ópticos 

Zoopraxinoscópio (1879)  



Pré-Cinema – Brinquedos Ópticos 

Phenakistopio (1883)  

Exemplo Vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=bljZ5L_R6sE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bljZ5L_R6sE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bljZ5L_R6sE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bljZ5L_R6sE&feature=related


Pré-Cinema – Brinquedos Ópticos 

Flipbook  



Pré-Cinema – Brinquedos Ópticos 

Kinora ou Mutoscópio(1894)  

Exemplo Vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=U8lfAIEtngI
http://www.youtube.com/watch?v=U8lfAIEtngI
http://www.youtube.com/watch?v=U8lfAIEtngI
http://www.youtube.com/watch?v=U8lfAIEtngI


Pré-Cinema – Brinquedos Ópticos 

Cinetoscópio  (1891)  

Exemplo Vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=rQk5RftSdF8
http://www.youtube.com/watch?v=rQk5RftSdF8
http://www.youtube.com/watch?v=rQk5RftSdF8
http://www.youtube.com/watch?v=rQk5RftSdF8


Pré-Cinema – Brinquedos Ópticos 

Cinematógrafo  (1895)  

Exemplo Vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=OYpKZx090UE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OYpKZx090UE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OYpKZx090UE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OYpKZx090UE&feature=related


Esquema de um projector de cinema. 



A Elaboração dos Planos 

Linguagem  

Videográfica 



Linguagem 

Videográfica 
Planos de Expressão 

Plano de Conjunto (PC) 

É um plano muito utilizado na 
introdução de uma cena ou na 
apresentação de um 
personagem.  
 
O espetador pode concentrar a 
sua atenção na ação do 
personagem. 



Plano Médio (PM) 

A maior parte do fundo é 
eliminada, conseguindo-se que 
o personagem se converta no 
centro da atenção. 
 
É usado para mostrar as 
relações entre personagens, 
mas carece da intensidade 
psicológica dos primeiros 
planos. 

Linguagem 

Videográfica 
Planos de Expressão 



Plano Aproximada de Peito (P.A.P.) 

É o mais útil para a filmagem 
de diálogos. 
 
Este plano obriga o público a 
uma maior concentração.  
 
Dá-se uma maior importância 
ao rosto do personagem ou 
pormenor de um objecto ao 
mesmo tempo que se elimina 
o ambiente que o envolve. 

Linguagem 

Videográfica 
Planos de Expressão 



Grande Plano (GP) 

É essencial para atingir a 
máxima intensidade 
dramático. 
 
Este plano pode ser revelador 
dos pensamentos ou da vida 
interior do protagonista. 
 
Pode ser aplicado ao rosto ou 
outros pormenores relevantes 
da ação. 

Linguagem 

Videográfica 
Planos de Expressão 



Muito Grande Plano (M.G.P.) 

Devido à força dramática dos 
primeiros planos, deve ser 
assegurada a sua utilização 
contextualizada. 

Linguagem 

Videográfica 
Planos de Expressão 



Linguagem  

Videográfica 
Continuidade Espacio-Temporal 



No gráfico à esquerda um homem 
caminha por uma rua. Entra na 
imagem pelo lado esquerdo e deve 
sair pelo lado direito. Nos planos que 
se seguem deverá continuar a entrar 
pela esquerda e a sair pela direita, 
para que se possa compreender que 
caminha sempre na mesma direção. 

Linguagem 

Videográfica 
Continuidade direcional 



Quando se pretende demonstrar que dois grupos/personagens vão 
encontrar-se num local determinado, devem então ser vistos 
deslocando-se em sentidos opostos ao longo de sucessivos planos. 
Deduz-se que ambos se irão encontrar num plano posterior.  

Linguagem 

Videográfica 
Continuidade direcional 



Existem ocasiões em que se pode desejar mudar a continuidade 
narrativa do filme. 
O procedimento mais fácil para mudar o sentido direccional das 
personagens pode ser executado através do próprio personagem no 
interior do plano. Pode aparecer em campo deslocando-se da 
esquerda para a direita e a meio do caminho dar meia-volta e 
regressar ao local de partida.  

Linguagem 

Videográfica 
Continuidade direcional 



Um grande plano do rosto do personagem pode ser utilizado como 
técnica de transição se a câmara focar o personagem caminhando na 
sua direção e, no seguimento desta continuidade, aparecer de costas 
afastando-se da câmara. 

Linguagem 

Videográfica 
Continuidade direcional 

Grande Plano 



A câmara 1 capta um Plano Conjunto 
das personagens. A figura de negro 
aparece no écran caminhando na 
direção esquerda-direita e a figura de 
branco encontra-se parada (Plano 1). 

Linguagem 

Videográfica 
Contracampo 



A câmara 2 capta um Plano Aproximado 
de peito da figura de branco, 
mostrando a direção do seu olhar 
quando segue a figura de negro (Plano 2). 

Linguagem 

Videográfica 
Contracampo 



A câmara 3, em contracampo, mostra 
aquilo que a figura de branco vê. E 
nessa perspectiva, a figura de negro 
deslocar-se-à da direita para a esquerda. 
(Plano 3) 

Linguagem 

Videográfica 
Contracampo 



Ponto de Vista e Movimento 

Linguagem  

Videográfica 



É o menos dramático dos ângulos  
de câmara para enquadrar um 
personagem, porque os resultados 
obtidos são puramente estáticos. 

Linguagem 

Videográfica 
Ponto de vista e movimento 

Ponto de Vista Normal 



O plano em picado enquadra um 
personagem visto de cima e pretende 
diminuir a sua força ou importância 
fazendo-o parecer débil ou vulnerável. 

Linguagem 

Videográfica 
Ponto de vista e movimento 

Ponto de Vista Normal 

Plano em Picado 



Este efeito provocará o aumento da 
estatura e importância de um 
personagem, de forma a colocá-lo 
numa posição dominante. 

Linguagem 

Videográfica 
Ponto de vista e movimento 

Ponto de Vista Normal 

Plano em Picado 

Plano em Contrapicado 



Panorâmica descritiva: 
 
Quando a câmara percorre uma zona 
ampla sem qualquer ponto de interesse 
específico, percorrendo livremente o 
enquadramento.  
 
Panorâmica condutora da atenção: 
 
Quando a atenção do público é guiada 
para que siga um movimento determinado 
dentro do enquadramento.  

Linguagem 

Videográfica 
Ponto de vista e movimento 



23 de Março de 2012, Odivelas 

 

Exmos. Directores Pedagógicos do Instituto Ciências Educativas 

 

“A vivência artística influência o modo como se aprende, como se comunica 

e como se interpretam os significados do quotidiano. Desta forma, contribui 

para o desenvolvimento de diferentes competências e reflecte-se no modo 

como se pensa e no que se produz com o pensamento.” (Ministério da 

Educação, 2001) 

 

No âmbito da disciplina Oficina de Artes, gostaria de propor uma actividade que 

contribua directamente para a participação da comunidade escolar e que seja 

estimuladora do crescimento de cada um dos seus membros enquanto cidadãos culturais 

e sociais.  

Assim, a proposta que se pretende desenvolver consiste na apresentação de curtas 

e longas-metragens de filmes de animação, a incrementar no Auditório da escola, ao 

longo de uma semana. Numa sociedade em constante mudança, que se encontra repleta 

de informação audiovisual, a principal ideia deste projecto é estimular o diálogo e 

discussão entre os membros da comunidade escolar, desenvolvendo assim o espírito 

crítico e capacidade de observação e interpretação da imagem visual.  

Desta forma, indo ao encontro do Projecto Educativo da Escola, esta proposta visa 

despertar nos alunos o gosto por aprender em contextos diversos, despertando 

sensibilidades, estimulando a criatividade, desenvolvendo o pensamento crítico e a 

capacidade de intervir socialmente de uma forma responsável, activa e participativa. 

Uma vez que o Projeto Didático desenvolvido no âmbito da prática de ensino 

supervisionada irá decorrer ao longo do 3º Período do presente Ano Letivo, proponho 

que a atividade ocorra no início do 3º Período, entre 7 e 11 de Maio inclusive.  

Também gostaria de propor a participação da turma CAV na exposição coletiva 

“Dia das Expressões”, com o intuito de apresentar à comunidade escolar os vídeos 

realizados pelos alunos. Uma vez que as aulas do 12º ano terminam a 8 de Junho, 

proponho uma mostra dos trabalhos a realizar nesse mesmo dia, com a projeção dos 

mesmos no Auditório da escola. 

 Não tendo mais nada a acrescentar, sublinho a minha disponibilidade para 

qualquer esclarecimento e colaboração. 

 

 Com os melhores cumprimentos, 

Joana Oliveira 



 

 

Ramada, 30 de Abril de 2012 

Circular nº 77 – 2011/2012 

 

 
Exmo.(a) Senhor(a) 

Encarregado(a) de Educação 

 

“A vivência artística influência o modo como se aprende, como 

se comunica e como se interpretam os significados do 

quotidiano.” (ME) 

 

No âmbito da disciplina Oficina de Artes irá decorrer a atividade “Toca a Animar”, que 

consiste projetação diária de filmes de animação. O objetivo principal desta atividade é 

estimular o diálogo e discussão entre os membros da comunidade escolar e desenvolver 

o espírito crítico, a capacidade de observação e a perceção da imagem visual.  

Desta forma, convidamos toda a comunidade escolar do Instituto Ciências Educativas a 

estarem presentes nos dias entre o 7 e 11 de Maio, no Auditório, às 16h, altura em que 

serão projetados alguns filmes relevantes da História do Cinema de Animação. A saber: 

 Título Realizador Ano 

Segunda-feira Le Voyage dans la Lune (curta) 

O Triunfo dos Porcos 

Georges Mélies  

George Orwell 

1902 

1954 

Terça-feira O Estranho Mundo de Jack Tim Burton 1999 

Quarta-feira  A Viagem de Chihiro Hayao Miyazaki 2001 

Quinta-feira Wallace & Gromit Nick Park 2008 

Sexta-feira Persepolis Marjane Satrapi 2008 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Professora Responsável 

Joana Oliveira 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Eu, Encarregado(a) de Educação do aluno(a) ______________________________  

________________________________________________ nº _______do ___ano, 

tomei conhecimento da circular nº 77 – 2011/12. 

Assinatura do(a) Encarregado(a) de Educação 

 

____________________________________________  Data: ______ /______ /______ 

http://www.youtube.com/watch?v=w1wtSvNZ6yc


                           DEPARTAMENTO DE ARTES 

                                             Oficina de Artes 

 

 

Avaliação 

 

A avaliação das aprendizagens dos alunos compreende as modalidades de avaliação formativa e 

avaliação sumativa. A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, permitindo 

ao professor e ao aluno obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista ao 

ajustamento de processos e estratégias. 

 

No processo de avaliação, os trabalhos desenvolvidos, serão expostos e analisados em conjunto, perante 

todos os intervenientes. Desta forma, nesse período de discussão, e através de críticas devidamente 

aferidas pelos objetivos estabelecidos no programa, ou relativos a cada trabalho ao projeto, será possível 

clarificar os termos de cada motivação e perspetiva em que assentaram a pesquisa e experimentação. 

 

Dos critérios seguidamente enunciados serão isolados, para cada Módulo (actividade/projeto), os mais 

significativos. Assim, pretende-se avaliar, global e pontualmente, os seguintes aspectos de formação, 

evolução e práticas de aprendizagem em termos de saberes, saber ser e saber fazer. 

 

Critérios Gerais de Classificação dos Trabalhos 

 

 15% 

 

 Envolvimento e capacidade de integração no trabalho individualmente e em grupo; 

 Empenho no trabalho realizado; 

 Cumprimento da calendarização prevista; 

 Saber estar. 

 

 85% 

 

 Poder de Observação aliado à capacidade de interpretar e registar; 

 Capacidade de pesquisa, recolha e experimentação de materiais; 

 Capacidade de leitura e análise de imagens; 

 Domínio dos meios de representação; 

 Invenção criativa aplicada a trabalhos e projetos; 

 Aquisição e compreensão de conhecimentos; 

 Capacidade de relacionar os conhecimentos adquiridos e de os utilizar em novas situações. 

 

 Total 100% 

 

O peso dos critérios de classificação aplicados à avaliação de cada trabalho/projeto será ajustado em 

função da tipologia e metodologia de desenvolvimento de cada atividade. 



INSTITUTO CIÊNCIAS EDUCATIVAS 

Disciplina: Oficina de Artes Ano lectivo: 2011/2012 Turma: 12º CAV Professora: Joana Oliveira 

Unidade de Trabalho: “Animação Stop Motion” Critérios de Avaliação 

Trabalho Prático: 170 pontos (85 %) 

Domínio dos meios de representação: capacidades comunicativas e expressivas. 

 

30 Pontos 

Adequação das técnicas e materiais ao projecto: 

Desenvolvimento das capacidades de pesquisa, recolha e experimentação de 

materiais e técnicas, identificando e interpretando relações e soluções em função 

das intenções. 

 

40 Pontos 

Invenção criativa aplicada a trabalhos e projectos: capacidade de resolução de 

problemas e aplicação de conhecimentos em novas situações. 

 

40 Pontos 

O resultado obtido no produto final evidencia um processo de trabalho 

organizado, revela uma resposta pessoal, coerente e informada, assim como, 

demonstra compreensão da linguagem visual e capacidades técnicas. 

 

60 Pontos 

Atitudes e Valores 30 Pontos (15%) 

Assiduidade e pontualidade 

 

12 Pontos 

Participa activamente em grupo, partilhando informação, ideias e sugestões. 

 

4 Pontos 

Organização e método de trabalho adequados à execução dos trabalhos, 

autonomia e preparação dos materiais atempadamente. 

 

4 Pontos 

Persistência na aprendizagem e empenho no trabalho realizado. 

 

10 Pontos 

TOTAL 

 

200 Pontos 

 



 

 

Disciplina: 

Oficinas de Artes 

Turma: 

12º Ano 

Ano lectivo: 

2011/2012 

Tema: 

Animação Stop Motion 

Professora: 

Joana Oliveira 

 

Nome do Aluno:________________________________________________________________ Data:___/___/_____ 

 

Ficha de Autoavaliação 

Atitudes  Sempre Às Vezes Pouco Nunca 

Mostrei interesse pelos conteúdos     

Fui empenhado      

Procurei rentabilizar o tempo de aula     

Participei com as minhas opiniões, sabendo ouvir e ser 

ouvido, quer no contexto da sala de aula como nas 

plataformas virtuais da disciplina 

    

Cumpri as tarefas que me foram propostas     

Mostrei autonomia no desenvolvimento do trabalho     

Procurei ser criativo, mostrando várias hipóteses para a 

resolução de problemas 

    

Cooperei em equipa     

Contribui para o bom funcionamento e bom ambiente das 

aulas 

    

Possui o material de trabalho necessário à execução dos 

trabalhos 

    

 

A nota que mereço é _____________  

O que mais gostei foi __________________________________________________________________________________   

Os meus desejos para o futuro __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Obrigada, 

Prof. Joana Oliveira 





INSTITUTO CIÊNCIAS EDUCATIVAS Disciplina: Oficina de Artes Ano letivo: 2011/2012 Turma: 12º CAV Professora: Joana Oliveira 

 Módulo 3: Projeto de Animação Stop Motion Avaliação Sumativa 

 

Aluno nº  

Trabalho Prático: 170 pontos (85 %) Atitudes e Valores 30 Pontos (15%) 

30 Pontos 40 Pontos 40 Pontos 60 Pontos 15 Pontos 2 Pontos 3 Pontos 10 Pontos 
Domínio dos meios de 

representação: 
capacidades 

comunicativas e 
expressivas. 

Adequação das 
técnicas e materiais ao 

projeto: 
Desenvolvimento das 

capacidades de 
pesquisa, recolha e 
experimentação de 
materiais e técnicas, 

identificando e 
interpretando relações 
e soluções em função 

das intenções. 

Invenção criativa 
aplicada a trabalhos e 

projetos: 
Capacidade de 
resolução de 

problemas e aplicação 
de conhecimentos em 

novas situações. 

Apresenta um 
conjunto organizado 

de trabalhos: 
Evidencia uma 

resposta pessoal e 
coerente, informada, 

revelando 
compreensão da 

linguagem visual e 
capacidades técnicas. 

Assiduidade e 
pontualidade 

Participa 
ativamente em 

grupo: 
Partilha informação, 
ideias e sugestões. 

Organização e 
método de trabalho 

adequados à 
execução dos 

trabalhos: 
autonomia e 

preparação dos 
materiais 

atempadamente. 

Persistência na 
aprendizagem e 

empenho no 
trabalho realizado. 

        

Pontos: Pontos: Pontos: Pontos: Pontos: Pontos: Pontos: Pontos: 

Total  

 



 

INSTITUTO CIÊNCIAS EDUCATIVAS 

ESCOLA COM 2º, 3º CICLOS E SECUNDÁRIO 

 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DA MESTRANDA 

JOANA FERREIRA OLIVEIRA 

 

Joana Ferreira Oliveira, aluna nº 2397 do 2º ano do Mestrado em Ensino das Arte 

Visuais da Universidade de Lisboa, realizou nesta escola o segundo ano de prática 

letiva assistida, estágio integrado na unidade curricular de Introdução à Prática 

Profissional III, no 3º semestre do curso, conforme protocolo entre a Universidade de 

Lisboa e o Instituto Ciências Educativas. 

Neste contexto continuou a ser acompanhada pela professora Graça Maria Coelho 

Rosado Mendes, realizando um projeto didático completo na turma do 12º ano na 

disciplina de Oficina de Artes. 

Durante as aulas a mestranda revelou uma boa planificação, ao apresentar as 

Competências a Desenvolver; os Conteúdos; os Objetivos de Aprendizagem e a 

Avaliação para o Projeto Didático - Animação Stop Motion. A metodologia contemplou 

várias formas de trabalho baseadas em ações de natureza diversa: exposições orais, 

demonstrações práticas, mostra audiovisuais, utilização de plataformas eletrónicas, 

investigação bibliográfica e recolha de imagens, nas quais a mestranda revelou uma 

aplicação consequente e um domínio didático e pedagógico dos conhecimentos 

técnicos e científicos que tem, demonstrando muita autonomia, ponderação e bom 

senso, permitindo aos alunos realizar aprendizagens significativas.  

A estratégia de ensino favoreceu a motivação e interesse dos alunos nas atividades 

propostas, o desenvolvimento da comunicação visual individual, a cooperação e 

participação em grupo. 

Nunca tendo faltado, participou na exposição coletiva “Dia das Expressões” com a 

projeção dos trabalhos realizados pelos alunos e concebeu, planificou, organizou, e 

dinamizou com êxito o projeto “Toca a Animar”, este decorreu durante uma semana 

com a projeção diária de um filme de animação, reservando-se o papel da professora 

cooperante ao acompanhamento e observação das atividades. 

 

 

Ramada, 29 de Fevereiro de 2012 

Graça Mendes 



Diário de Bordo 

Quarta-feira, 11 de Abril de 2011 – Sessão 1/25 

Passaram as férias da Páscoa, os alunos regressam à escola, inicia-se o 3º Período e 

deu-se início à prática de ensino supervisionada com a turma do 12º ano, no 

âmbito da disciplina de Oficina de Artes. A professora Graça, orientadora 

cooperante, irá acompanhar o meu estágio. 

Neste primeiro dia a turma foi muito pontual. A entrada na sala de aula fez-se de 

forma ordeira e tranquila. Apresentei-me e expliquei o âmbito da minha presença. 

Decidi mostrar à turma o meu blogue pessoal, onde coloco os meus trabalhos 

artísticos, gosto de me apresentar aos alunos enquanto pessoa, professora e artista 

visual. 

Entretanto, pedi aos alunos que se apresentassem e que expusessem os motivos 

que os levaram a escolher o Curso-Humanístico de Artes Visuais, assim como, quais 

as expectativas para o futuro. De uma forma geral achei que eram heterogéneos, 

mas tinham em comum uma clara definição do curso superior que iriam 

prosseguir. 

Depois de todas as apresentações dos membros da turma, falei sobre a temática do 

projeto didático a desenvolver durante o 3º Período, nomeadamente acerca da sua 

definição e metodologia, nesta fase procurei promover o diálogo com os alunos 

através de perguntas e incentivo à participação. 

Para que os alunos compreendessem melhor sobre o que estávamos a falar, 

projectei uma apresentação visual com exposição de conteúdos relativos à ótica e o 

pré-cinema, através da qual os alunos poderão visualizar imagens de brinquedos 

óticos e conteúdos sobre as primeiras ideias e formas de desenhar ou captar 

imagens, associá-las e construir a ilusão de movimento. De certa forma, trata-se de 

uma exposição que dá conta da origem do Stop Motion e da narrativa visual e 

fílmica. Os alunos apreciaram e relembram algumas experiências feitas no âmbito 

do Ensino Básico. 

 

http://relatosdeexperiencia-dap2.blogspot.com/2012/01/aula-1.html


Sexta-feira, 13 de Abril de 2012 – Sessão 2/25  

Antes de prosseguir achei fundamental dar uma aula teórica acerca da linguagem 

videográfica, abordando desta forma, elementos fundamentais de enquadramento 

dos planos e da construção da narrativa visual utilizados frequentemente em 

vídeo, filme, publicidade e videoclips.  

Para mim, as aulas expositivas são uma das partes mais difíceis na prática de um 

professor e isto acontece por vários motivos. Ter todos os alunos expectantes em 

relação ao que irão ouvir traduz duas dificuldades, uma será a boa comunicação de 

ideias e de síntese (para que eles se interessem e apreendam os conteúdos), outra 

será conseguir atrair a sua participação activa, com esclarecimento de dúvidas e 

colocação de perguntas pertinentes. 

A sensação com que fiquei desta aula foi que tive alguma dificuldade em atingir os 

objectivos de forma clara e entusiasmante. Mostrei a apresentação visual, falei 

sobre os assuntos, dei exemplos de acordo com aquilo que os alunos estão a 

desenvolver, mas eles ficaram um pouco “apáticos”, sem grandes dúvidas para 

colocar. Será que não exponho os assuntos convenientemente? Devia ser mais 

expressiva ou efusiva? Será que eles reagem assim normalmente? 

Utilizando o acesso à Internet e alguns DVD`s que levei para a sala de aula, mostrei 

algumas curtas-metragens equiparáveis ao que poderíamos fazer em sala de aula. 

A turma mostrou-se muito participativa, com a exceção da aluna nº5, que se 

mostrou mas passiva. De uma forma geral, os alunos preferiram as animações de 

objetos.  

Coloquei a apresentação visual da aula anterior e desta aula no Blog da disciplina, 

para que os alunos as possam consultar sempre que acharem necessário.  

 

Segunda-feira, 16 de Abril de 2012 – Sessão 3/25 

Depois de duas sessões essencialmente expositivas, esta sessão serviu para 

sistematizar as ideias e conceitos tratados nas sessões anteriores, verificando se os 
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alunos perceberam realmente o projeto didático. Também era importante 

perceber se tinham ido pesquisar, se surgiram questões e se trouxeram alguma 

informação ou link para consultar na internet. 

De seguida, deu-se a divisão dos alunos por grupos: 

Grupo A: duas alunas, nº 2 e nº5. 

Grupo B: duas alunas, nº 1 e nº3. 

Grupo C: duas alunas e um rapaz, nº 4, nº6 e nº7. 

Por último, abordei as fases do projeto, o que se pretendia e os prazos de 

realização. Falamos nos dois momentos de autoavaliação, sobre os quais os alunos 

mostraram-se surpresos uma vez que no 3º período não costumam fazer avaliação 

intercalar. E falei sobre a organização das atividades que iriam ocorrer em tempo 

extra aula. 

A sessão terminou, os alunos foram para o intervalo. 

 

Quarta-feira, 18 de Abril de 2012 – Sessão 4/25 

Apesar de estar receosa com esta aula, ela decorreu com entusiasmo. Esta sessão 

foi muito importante, porque cada um dos grupos decidiu as bases daquilo que irá 

fazer e os recursos que irá utilizar.   

A entrada na sala de aula decorreu com normalidade. A primeira coisa que fiz foi 

um Brainstorming breve com cada um dos grupos sobre possíveis ideias para o 

vídeo. A aluna número seis foi a que mais demonstrou pesquisar e pensar sobre o 

tema. De uma forma geral a turma demonstrou uma certa hesitação e dificuldade 

em apresentar ideias, por isso convidei cada um dos grupos a aplicar a técnica do 

“famoso” cadavre exquis. Achei, sinceramente, que este seria uma ótima estratégia 

como ponto de partida para o lançamento de ideias. 

Para meu espanto, nem todos conheciam o processo, por isso o meu papel foi 

explicar-lhes a origem desta técnica e o que se pretendia como contributo de cada 

um deles, dei as devidas indicações. 



Apesar do cadavre exquis, executado pelos alunos, demonstrar gralhas de 

“principiantes”, foi extremamente útil e forneceu um mote de trabalho. Na verdade, 

eles gostaram de ler o resultado e divertiram-se com o mesmo. Apesar das gralhas 

verificadas, decidi não repetir o processo, porque já tínhamos conseguido o que se 

pretendia. Contudo, não deixei de lhes explicar no que é que tinham errado, para 

que caso tenham de usar no futuro a mesma técnica, o façam de forma mais eficaz. 

Depois de conversarmos e discutirmos alguns aspetos, cada um dos grupos 

embrenhou-se a discutir e partilhar ideias. Fiquei muito satisfeita ao verificar que 

todos colaboraram e o resultado ser um bom resultado. Cada um dos enredos 

escolhidos pelos grupos são simples mas aparentemente eficazes, sendo que a 

simplicidade deve-se ao facto do vídeo estar programado para ter uma duração 

máxima de três minutos. Não nos podemos esquecer, que este trabalho só pode ser 

executado durante o 3º período e os grupos são de pequenas dimensões. 

O desenvolvimento das primeiras ideias, a sinopse, acabou mais cedo do que o 

previsto, por isso falei à turma sobre a importância de pesquisar no 

desenvolvimento deste ou de outros projetos que venham a desenvolver, e 

salientei a necessidade de criarmos uma página de grupo, onde cada um dos alunos 

colocaria links para sítios pertinentes, escreveria um comentário ou uma 

apresentava uma sugestão. Assim, ligamos a internet através do meu computador 

pessoal e criamos em conjunto uma página de grupo, de seguida mostrei-lhes o 

endereço do blog onde colocaria um resumo/sumário da aula e informações 

pertinentes.  

 

Sexta-feira, 20 de Abril de 2012 – Sessão 5/25 

Esta sessão não ocorreu exatamente com a estrutura prevista, porque a pedido da 

Direção Pedagógica tivemos de dispensar parte da sessão para desmontar a 

exposição dos trabalhos do segundo período, que se encontravam expostos no hall 

de entrada do edifício principal (único espaço de exposição). Foi necessário 

desmontar as peças e transportá-las, para tal foram utilizados 45 minutos da aula. 
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Dentro dos restantes 45 minutos tivemos de enquadrar o que havíamos 

planificado. Talvez por começar de uma forma diferente esta sessão não foi tão 

entusiasmante como a anterior, mas não deixou de ser igualmente importante. 

Começamos por fazer uma revisão da aula anterior, verificamos se as ideias 

concretizadas continuavam presentes ou se entretanto surgiram outras soluções. 

Alertei os alunos para a mutabilidade que os enredos criados sofreriam, uma vez 

que existem situações imprevistas, que nos levam a alterar alguns contornos do 

percurso pré-estabelecido. 

A partir da ideia de que será necessário rever, confirmar ou modificar alguns 

aspetos, introduzi o conceito de storyboard, procurei saber se os alunos sabiam do 

que se tratava e de seguida apresentei exemplos através de alguma bibliografia 

que levei, abordei os elementos que o compõem, como é que a sua estrutura 

deveria ser organizada e qual a sua versatilidade ao longo das captações.  

As questões dos alunos prenderam-se sobretudo com a ideia de plano e se este 

seria definido com uma ou mais imagens no storyboard, também surgiram dúvidas 

sobre a sonorização, se podiam utilizar músicas ou se tinham de usar apenas som 

criado por eles. Todos os alunos mostraram compreender o que era pretendido. 

Como combinamos fazer um storyboard digital ao invés de o desenhar com 

materiais riscadores, os grupos reuniram-se rapidamente para discutirem o que 

necessitavam de trazer para a próxima aula e que outros materiais precisavam 

para a captação de fotogramas. 

Finalizados os assuntos a tratar, dei a aula por terminada e saímos. 

 

Segunda-feira, 23 de Abril de 2012 – Sessão 6/25  

Com a utilização da página de grupo, pedi aos alunos que pensassem num título 

provisório para o vídeo para apresentarem nesta sessão.   

De seguida, distribui a matriz da grelha de referência para a criação do storyboard, 

que foi executada através do uso do programa Microsoft Office Word, os alunos 

http://relatosdeexperiencia-dap2.blogspot.com/2012/01/aula-4.html


procederam à cópia da mesma com a utilização dos seus computadores pessoais. 

No momento em que as sessões foram planeadas pensei em usar o programa 

Adobe Photoshop para executar o desenho da matriz, mas presentemente penso 

que não se justifica a sua utilização, pois trata-se de uma tabela que pode ser 

desenhada sem qualquer dificuldade com programa Microsoft Office Word e é uma 

forma de otimizar o tempo disponível. 

De acordo com as particularidades de cada trabalho os grupos assumem 

estratégias díspares para desenvolverem e concretizarem o storyboard. De 

qualquer forma, esta aula foi muito importante, foi possível obter informação clara 

sobre o empenho de cada um dos alunos no enquadramento de cada grupo. 

Depreendi o seguinte: 

Grupo A: 

Iniciou a construção do cenário e de alguns objetos. As duas alunas estiveram 

sempre a trabalhar, mas a aluna nº5 demonstra ter mais iniciativa, que se reflete 

numa maior capacidade de gerir as tarefas e os recursos. 

Grupo B: 

A captação dos fotogramas para os estudos prévios deu-se durante o fim-de-

semana em casa da aluna nº3. Após visualização dos fotogramas foram analisados 

alguns aspetos formais. As alunas importaram os fotogramas e começaram a 

montar o storyboard com os fotogramas captados.  

Posteriormente iniciaram a descrição da ação da narrativa na grelha do storyboard 

e efetuaram pesquisa à procura de exemplos. As alunas trabalham com um ritmo 

lento, mas demonstraram interesse e concentração no trabalho.  

Grupo C: 

A captação das imagens para os estudos prévios deu-se, tal como o grupo B, 

durante o fim-de-semana, neste caso num espaço verde da cidade. Este grupo, tal 

como o grupo B, procedeu à visualização dos fotogramas e foram igualmente 

analisados alguns aspetos formais. Os alunos importaram os fotogramas e 

começaram a montar o storyboard com os fotogramas captados. 

Posteriormente, tal como o grupo B, iniciaram a descrição da ação da narrativa na 

grelha do storyboard e efetuaram pesquisa à procura de exemplos. O aluno nº7 



demonstrou alguma distração, embora participasse sempre que solicitado. As 

alunas são muito ativas e interessadas, mas revelam alguma dispersão. 

 

Sexta-feira, 27 de Abril de 2012 – Sessão 7/25 

Foi uma aula calma e, em grande parte, atingiu-se os objetivos para cada um dos 

grupos: 

Grupo A: 

O grupo na sessão anterior concluiu a criação do cenário e dos objetos, por isso 

durante a sessão de hoje começaram a captar fotogramas. A aluna nº5 possui 

conhecimentos técnicos sobre fotografia, por isso ficou responsável pela utilização 

da máquina fotográfica, enquanto a aluna nº2 controlou os movimentos dos 

personagens e objetos. Para o storyboard é apenas necessário captar determinados 

enquadramentos, por isso com os conhecimentos que a aluna nº5 possui de 

fotografia, foi possível para o grupo concluir a atividade na totalidade. 

Grupo B: 

As alunas trouxeram novos planos captados, para substituir planos que tinham 

problemas formais detetados na aula anterior. Concluíram a descrição da ação da 

narrativa na grelha do storyboard, contudo demonstraram algum desconforto com 

a sequência narrativa, o que provavelmente irá traduzir-se em alterações futuras. 

Grupo C: 

Os alunos trouxeram novos planos captados tal como foi estabelecido, contudo 

verifica-se uma heterogeneidade na intensidade da luz. As alunas afirmaram usar 

painéis de esferovite e fotografaram sempre à mesma hora, contudo não 

conseguem resolver o problema.  

De facto, nota-se que os dias não são regulares em termos de sol e provavelmente 

vai ser muito complicado superar esta dificuldade, para tal o grupo teria de recriar 

o ambiente em espaço interior o que não é viável, porque não existe um estúdio na 

escola e a sala não pode ser adaptada, a começar pelas paredes pintadas de 

amarelo. 
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Por enquanto, o grupo decidiu não usar mais tempo para captar fotogramas e 

focar-se nos outros elementos que compõem o storyboard. Assim que for 

necessário proceder à captação final irão retomar as questões colocadas. 

De seguida, concluíram a descrição da ação da narrativa na grelha do storyboard, 

neste ponto estão todos de acordo e não foi levantada nenhuma questão. 

 

Segunda-feira, 30 de Abril de 2012 – Sessão 8/25  

Até ao momento estou muito satisfeita com o trabalho desenvolvido, os alunos 

revelam interesse e dedicação pelas atividades.  

Grupo A: 

Hoje as alunas dedicaram o tempo disponível para introduzir os fotogramas no 

storyboard e prosseguiram com a descrição da ação da narrativa na grelha do 

storyboard. Como para o storyboard apenas se usa fotogramas significativos para a 

descrição de um plano ou de um movimento, as alunas partilharam alguma 

insegurança em relação à viabilidade e capacidade de executar alguns movimentos 

pensados por completo. Contudo, só durante a captação final dos fotogramas é que 

se irão revelar de uma forma concreta esses eventuais problemas. Ambas as alunas 

empenharam-se durante a sessão. 

Grupo B: 

Hoje as alunas procuraram definir a música e eventuais sons que o vídeo pudesse 

ter, contudo houve uma discordância entre as opções que foram surgindo ao longo 

da sessão. No final da aula as alunas demonstraram uma intenção de 

entendimento, compreenderam que o mais importante era encontrar uma 

sonorização adequada aos objetivos da história narrada. 

Grupo C: 

Para a sessão de hoje faltou o aluno nº7, por isso foram apenas as alunas que 

procuraram a música e eventuais sons para o vídeo, a intenção deste grupo é dar 

um aspeto “retro” ao vídeo, fazendo referência aos filmes mudos. Daí que, as alunas 

partilhassem comigo a ideia de que poderiam manipular o aspeto dos fotogramas 

http://relatosdeexperiencia-dap2.blogspot.com/2012/01/aula-6.html


com a utilização do programa Adobe Photoshop, caso não resolvessem os 

problemas de luz nos fotogramas. Pareceu-me uma ótima ideia, porque adequada 

aos propósitos do trabalho de grupo. 

 

Quarta-feira, 2 de Maio de 2012 – Sessão 9/25 

Hoje é a penúltima sessão para a realização do storyboard, tal como nas sessões 

anteriores os alunos estiveram sobretudo a fazer pesquisa e não a trabalhar 

diretamente no documento do storyboard. A aula progrediu tranquilamente. 

Grupo A: 

As alunas transmitiram ao longo desta aula muita vontade e entusiasmo em 

executar o trabalho. Concluíram a descrição da ação, mas demonstraram algumas 

dúvidas. A procura final da música transbordou satisfação, as alunas estavam 

interessadas em música clássica, mas com um ritmo e caraterísticas muito 

específicas, por isso demoraram toda a aula a pesquisar e ainda não decidiram 

definitivamente qual irão selecionar. 

Grupo B: 

Dando continuação à sessão anterior as alunas ainda pesquisaram músicas, 

encontraram alguns exemplos próximos daquilo que era necessário, mas com tons 

inadequados. Aconselhei-as a guardarem as músicas, porque no momento de 

edição e montagem do som podemos alterar e transformar os tons das músicas. 

As alunas continuaram a trabalhar com um ritmo lento, contudo demonstram 

vontade em realizar um trabalho com qualidade e nota-se uma ansiedade latente. 

Grupo C: 

O aluno nº7 continua a faltar. As alunas utilizaram a sessão para pesquisarem mais 

músicas, mas a pesquisa incidiu mais sobre a procura de vídeos e, sobretudo, 

filmes mudos, com o objetivo de ver tratamentos de imagem alternativos e com um 

aspeto “retro”. Divertiram-se muito, são alunas muito positivas e divertidas. 
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Sexta-feira, 4 de Maio de 2012 – Sessão 10/25 

Sendo hoje o dia de entrega do Story Board, pressionei os alunos a trabalharem 

mais afincadamente. A aula correu com fluidez e sem sobressaltos. Apesar da 

turma ser constituída por apenas sete elementos, é engraçado ver a diferença de 

atitudes, posturas e de capacidade de execução entre os alunos. 

Grupo A: 

O grupo trouxe para a sessão ideias novas para transformar alguns planos, por isso 

utilizaram praticamente a aula toda a captar novos fotogramas e a transferi-los 

para o storyboard. As novas soluções parecem funcionar melhor, mas talvez ainda 

não sejam as definitivas. 

Como se tratava da última sessão procurei que escolhessem a música para o 

figurar no storyboard, mesmo que depois venham a mudar não há qualquer 

problema. Fizeram igualmente uma revisão breve do documento. 

Grupo B: 

Durante a sessão trabalharam tranquilamente, apenas fizeram uma revisão do 

storyboard. Acabaram por decidir modificar a sequência de dois planos. Fica no ar 

algumas dúvidas sobre como irão terminar o vídeo, as alunas não são capazes de 

decidir. 

Grupo C: 

Hoje estão todos os membros presentes, o aluno nº7 esteve doente em casa nas 

sessões anteriores, mas as alunas partilharam com ele o que foi pensado através da 

página de grupo.  

O grupo fez a revisão do storyboard, já decidiram as músicas que vão utilizar, 

contudo existem sons que querem introduzir que terão de ser feitos no momento 

da montagem. Em relação à imagem, decidiram aplicar uns efeitos visuais a 

lembrar os filmes do início do século XX (desgastados pelo tempo). 

No final desta aula, os grupos terminaram as páginas do storyboard, propus que 

trouxessem na próxima sessão as páginas do storyboard impressas e as afixassem 

no quadro de cortiça. O objetivo é, por um lado, que todos os grupos possam ter 
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acesso ao trabalho dos outros grupos, mas sobretudo porque para a captação final 

dos fotogramas ajuda ver a totalidade do storyboard em simultâneo. 

Embora ainda exista muita indefinição nos storyboards dos grupos, penso que a 

atividade foi executada com sucesso e compreensão daquilo que era pedido. 

 

Segunda-feira, 7 de maio de 2012 – Sessão 11/25 

Hoje, depois de reunirmos e expormos na sala de aula o Story Board, tivemos 

oportunidade de obter uma noção mais concreta e definitiva dos planos que 

compõem cada um dos vídeos.  

Dei um momento de liberdade à turma para verem e comentarem o trabalho dos 

colegas. Foi um momento descontraído e uma oportunidade para os grupos 

comunicarem diretamente entre si, receberem o feedback  dos colegas de uma 

forma casual e simultaneamente oportuna para cada um dos grupos interiorizar o 

que fez e refletir sobre isso. 

De seguida, falei com cada um dos grupos, com o intuito de definir estratégias e 

perceber como cada um dos grupos programou organizar-se para a captação dos 

fotogramas. 

Grupo A: 

Os planos irão ser captados de acordo com a ordem que surge no storyboard. Como 

as alunas irão captar os fotogramas no espaço da sala de aula, começaram de 

imediato a organizar o espaço de trabalho com todos os recursos necessários e 

depois a fotografar: a aluna nº2 fez os movimentos e a aluna nº5 fotografou. 

Grupos B: 

A narrativa do trabalho do grupo ocorre no interior de uma habitação, por isso as 

alunas irão proceder à captação dos fotogramas no apartamento da aluna nº3. 

A aluna nº3 também entrará na narrativa como personagem principal, ou seja, o 

vídeo será composto por partes com utilização da técnica Stop Motion e outras com 

a utilização da variante Pixilação. 
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Ao longo do processo será sempre a aluna nº1 a fotografar. 

Para cada sessão as alunas irão trazer os fotogramas captados e irão editá-los. 

 Grupo C: 

A narrativa do trabalho do grupo desenrola-se num espaço/parque verde público e 

irá ser maioritariamente realizada com o uso da técnica de Pixilação. As duas 

alunas, nº4 e nº6, irão constituir as personagens principais e o aluno nº7 irá ser o 

responsável pelo uso da máquina fotográfica. 

Para cada sessão o grupo irá trazer os fotogramas captados e irão editá-los. 

 

Quarta-feira, 9 de Maio de 2012 – Sessão 12/25 

 A aula decorreu dentro dos contornos da planificação e os alunos comportaram-se 

adequadamente. 

Grupo A: 

Começaram por visualizarem o que tinham fotografado na aula anterior e 

concluíram que estava tudo de acordo com o que tinham imaginado. Assim, 

prosseguiram com a execução dos planos seguintes. 

 

Grupo B: 

Começaram por mostrar os fotogramas, verificamos que o problema da luz 

provavelmente iria manter-se, por isso os alunos procuraram trabalhar as imagens 

dentro da linguagem que já tinham conversado comigo. 

 

Grupo C: 

Quando visualizamos os fotogramas apercebemo-nos de imediato que existiu um 

momento em que a luz não permaneceu igual, por isso decidimos experimentar 

trabalhar a imagem para evitar captar tudo de novo. No final da aula, chegámos à 

conclusão que o melhor era captar o plano em questão outra vez. 

As alunas demonstraram alguma tristeza. 

 

Terminou a sessão e saímos. 

http://relatosdeexperiencia-dap2.blogspot.com/2012/02/aula-12.html


Sexta-feira, 11 de maio de 2012 – Sessão 13/25 

Esta sessão foi parecida com a anterior, a saber: 

Grupo A: 

O grupo decidiu mudar o storyboard, porque há movimentos que não estão a 

resultar, para isso tiveram de fazer objetos novos. Depois, na segunda parte da 

aula, continuaram a captar os fotogramas e a verificar se as ideias novas estavam a 

funcionar. 

 

Grupo B: 

Tem dificuldades em criar a ilusão de movimento, saltam partes do movimento que 

são importantes para o descrever, a câmara move-se e o enquadramento não é 

intencional. O conjunto está descuidado e o aluno nº7 demonstra dificuldades a 

manusear a câmara e o tripé. 

Pedi para repetirem algumas partes e acrescentarem outras. 

Grupo C: 

Conseguiram controlar a luz e estão a avançar. Contudo, pedi para repetirem 

alguns planos, porque estão com dificuldades a contar os fotogramas. Isto significa 

que não ensaiaram os movimentos e não registaram o tempo de duração, ou seja, 

se um movimento tem a duração de três segundos, as alunas precisam de 12 

fotogramas (por segundo) X 3 = 36 fotogramas.  

 

 

Segunda-feira, 14 de maio de 2012 – Sessão 14/25 

Sempre que chego à sala de aula os alunos estão à entrada da mesma e raramente 

chegam atrasados. É uma turma com a qual sinto empatia e vejo na maior parte da 

turma uma vontade e uma força em vencer e concretizar as metas de 

aprendizagem. Já comentei com a professora cooperante este facto e ela afirma que 

é uma turma muito boa e motivada, da qual gosta muito e vai ter saudades. Afirma 

também que os alunos que estão a frequentar o 10º ano e o 11º ano não parecem 

ser tão empenhados e revelam apatia. 

http://relatosdeexperiencia-dap2.blogspot.com/2012/02/aula-13.html
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Grupo A: 

Continua a fotografar e a experimentar as soluções a que se propôs, não demonstra 

dificuldades. Estas alunas têm alguma dificuldade em comunicar.~ 

 

Grupo B: 

O problema da contagem dos fotogramas foi resolvido. 

As alunas decidiram concentrar-se na revisão do storyboard, porque a última parte 

da narrativa não estava muito bem definida. Fizeram mais pesquisa e quando 

pensaram numa solução partilharam-na comigo. Embora a solução apresentada 

subverta um pouco o que tinha sido a proposta inicial combinada com a turma, 

entendi que às vezes temos de ser flexíveis e portanto disse-lhes para 

experimentarem e logo víamos o resultado. 

Este grupo também necessitou de rever o storyboard, porque queriam movimentar 

um “pijama” de uma forma complicada e por isso optaram por anular o uso desse 

objeto. 

Grupo C: 

O grupo dedicou-se a tentar perceber as lacunas patentes nos movimentos e 

enquadramentos, que já te tinham verificado na sessão anterior e que são fruto de 

falta de atenção dada aos pormenores. O conjunto dos fotogramas dá a sensação 

que foram captados à pressa. 

 

 

Quarta-feira, 16 de maio de 2012 – Sessão 15/25 

Tenho observado que existem alunos que utilizam positivamente e activamente a 

página de grupo, enquanto outros não registam participações. Falei com estes 

sobre os motivos que os levam a não participar e contribuir para o grupo e, em 

jeito de resposta, dizem que não costumam participar em redes sociais.  

Lembrei-lhes que é elemento de avaliação, uma oportunidade de partilhar vários 

tipos de informação com a turma, disse-lhes que se optassem efetivamente por 

continuar a não participar, o melhor seria participarem muito e de forma 

construída durante as sessões, no sentido de compensar essa falta.  

http://relatosdeexperiencia-dap2.blogspot.com/2012/02/aula-15.html


Esta é a última aula dedicada à captação dos fotogramas. Todos os grupos 

finalizaram e armazenaram os fotogramas em pastas de acordo com os planos, 

simultaneamente pedi para reverem o storyboard e verificar se não falta nenhum 

dos planos. Ao visualizarem os fotogramas captados verifica-se entusiasmo e 

satisfação nos alunos, por verem o storyboard transformado em algo palpável. 

Como nos encontramos a meio do processo de trabalho para a execução de todo o 

projeto didático, momentos antes de finalizar a sessão, comuniquei aos alunos, que 

na próxima sessão cada um dos grupos irá apresentar às professoras e à turma os 

materiais de trabalho realizado até ao momento, acompanhada de uma 

autorreflexão avaliativa sobre o grupo e si mesmos.  

 

Sexta-feira, 18 de maio de 2012 – Sessão 16/25 

Antes de iniciar a autoavaliação dos alunos, comecei por falar de quais eram as 

minhas expectativas em relação ao projecto, o que correu bem e mal até ao 

momento, o que eles poderiam melhorar e o que eu própria poderia melhorar. Eles 

ouviram-me com atenção, mas não tiveram grande reação. 

Depois como acho que o grupo A, apesar de ser eficiente, não tem tanta facilidade 

em comunicar, decidi deixar a apresentação do grupo para último. Contudo, 

apresento as apreciações dos grupos pela mesma ordem até ao momento utilizada. 

Grupo A: 

As alunas foram muito contidas:  

A aluna nº2 revelou mais facilidade em comunicar e expressar as ideias. 

A aluna nº5 mostrou alguma ansiedade e não foi muito clara.  

Procurei animar a apresentação e também pedi a intervenção dos colegas, através 

de perguntas e opiniões que desejassem partilhar.  

Apesar das dificuldades sentidas nesta apresentação, de entre os três grupos, o 

material de trabalho realizado pelo grupo A apresenta maior qualidade formal. Ao 

longo das sessões anteriores as alunas expressaram uma ótima compreensão dos 

conteúdos e daquilo que lhes foi pedido. Para além disso, a relação entre as colegas 

http://relatosdeexperiencia-dap2.blogspot.com/2012/02/aula-15.html


foi das melhores que ocorreu nos grupos, sempre entusiasmadas e com vontade 

em superar as dificuldades. 

Grupo B: 

A apresentação do grupo deu-se de uma forma concisa e clara: 

A aluna nº1 falou com muita clareza, justificou o processo de trabalho 

exaustivamente, de forma a não sobrar muito espaço para a colocação de 

perguntas. 

A aluna nº 3 demonstrou alguma ansiedade, mas transmitiu a ideia de que tem 

uma noção clara das qualidades e problemas do trabalho. 

Este grupo tem algumas dificuldades no ritmo de trabalho e na tomada de 

decisões, penso que isso acontece porque as alunas apresentam o mesmo nível de 

iniciativa e procuram não sobrepor a opinião própria à opinião da colega de 

trabalho. 

 

Grupo C: 

A apresentação deste grupo foi muito ativa: 

A aluna nº4 é uma aluna que revela alguma falta de confiança, por isso tende a falar 

muito para ter a certeza (ou pensar que tem essa certeza) de que disse tudo o que 

havia para dizer. É uma aluna com a qual se cria empatia quase instantaneamente. 

A aluna nº6 é o membro do grupo que de certa forma orienta mais as tomadas de 

decisão. Revela muita facilidade em expressar ideias e consegue descrever melhor 

que os outros elementos do grupo aquilo que estão a desenvolver e quais os 

objetivos que pretendem atingir. 

O aluno nº7 demonstra uma descontração que não é favorável à sua aprendizagem 

nem ao desenvolvimento de um projeto. Contudo tentou mostrar que é um aluno 

esforçado e procurou justificar situações que ocorreram ao longo do processo de 

trabalho. 

 

Quando as apresentações terminaram, entreguei umas fichas de autoavaliação 

para cada um dos alunos preencherem. Concentrados e em silêncio preencheram 

as respectivas fichas. Quando as recebi, pareceu-me que alguns alunos 



responderam exactamente o que pensavam e outros foram mais contidos, o que 

será natural de se verificar. 

Os objetivos da sessão foram atingidos com sucesso. 

 

Segunda – feira, 21 de maio de 2012 – Sessão 17/25 

Tal como combinei com os alunos, encontramo-nos às 8h40 à entrada da 

Mediateca, até ao final do 3º Período as nossas aulas decorrerão neste espaço. Este 

espaço é utilizado para as aulas de TIC, mas como está maioritariamente vago, os 

outros professores podem pedir autorização para usufruírem dos seus recursos. 

Começamos a aula por ligar os computadores e abrimos o primeiro programa com 

que iremos trabalhar, com o qual nenhum dos alunos trabalhou anteriormente. 

Não tive a pretensão de explicar todas as ferramentas disponíveis no programa, 

mas apenas as ferramentas que eles irão utilizar de certeza neste projeto. Como 

nesta primeira fase iremos tratar a imagem, melhorando apenas um ou outro 

aspeto visual, utilizei um fotograma anteriormente captado pelo grupo C para 

exemplificar e aconselhei os alunos a apontar a informação que dei. 

Os ficheiros digitais de cada grupo foram transferidos e gravados no interior de 

uma pasta própria da disciplina. Depois acompanhei a importação dos ficheiros 

para o programa do computador e conversei com cada um dos grupos o que se 

deveria fazer em cada conjunto de fotogramas, relembrando as ferramentas do 

programa. Há casos em que não será necessário mexer e outros em que será 

preciso alterar o contraste ou corrigir lacunas. 

Esta aula correu muito bem, com várias perguntas a acontecer simultaneamente. 

 

Quarta – feira, 23 de maio de 2012 – Sessão 18/25 

De acordo com a página de grupo dos alunos, hoje começou uma das partes mais 

estimulantes do projeto, Quando cheguei à sala vi os meus alunos prontos e 



entusiasmados pela expectativa de estabelecer contacto com os programas de 

edição de imagem e som. É algo que nunca fizeram, mas que desejam 

vigorosamente fazer, por curiosidade e também porque querem obter novos 

conhecimentos, uma vez que existe a probabilidade de virem a usar estes 

programas no curso superior que escolherem seguir. 

Como na sessão anterior apontamos em conjunto as imagens que deveriam ser 

trabalhadas, hoje a minha função foi orientá-los com na resolução de problemas e 

utilização adequada das ferramentas dos programas.  

A sessão decorreu com normalidade, indo ao encontro do que estava previsto. 

 

Sexta – feira, 25 de maio de 2012 – Sessão 19/25 

A sessão foi igual para todos os grupos, ou seja, todos se debruçaram em proceder 

à montagem da sequência de planos de acordo com a narrativa patente no 

storyboard. Para tal a estratégia utilizada foi primeiro relacionar os fotogramas de 

cada plano, colocando 12 fotogramas por segundo até obter o plano completo que 

se pretende e simultaneamente verificar falhas. Depois, com todos os planos 

construídos uni-los num só elemento. 

O aluno nº7 informou o grupo de trabalho e as professoras de que estará ausente 

durante a próxima semana, porque precisa de ir a Angola, onde se encontra a sua 

família. O grupo combinou contactar-se através da página do grupo e do e-mail 

diariamente para troca de ideias e tomada de decisões. 

 

Segunda – feira, 28 de maio de 2012 – sessão 20/25 

Dando seguimento à aula anterior, os grupos terminaram com a montagem da 

narrativa. Das várias imagens mais ou menos dispersas, agora cada um dos grupos 

possuiu uma sequência com uma forma mais percetível, ainda que não seja a 

definitiva. 



Grupo A: 

As alunas decidiram captar novos fotogramas e alterar mais uma vez uma parcela 

da narrativa.  

Grupo B: 

Decidiu alterar apenas a ordem da sequência no início da narrativa. 

 

Grupo C: 

Irá igualmente alterar a ordem da sequência. Terá que trabalhar empenhadamente 

em resolver os valores lumínicos dos fotogramas. Com o terceiro membro a faltar, 

as duas alunas terão bastante trabalho para fazer. 

Na próxima sessão os alunos irão trazer as músicas e sons que decidiram utilizar. 

 

Quarta – feira, 30 de maio de 2012 – sessão 21/25 

Na sessão de hoje, para além de trabalhar a imagem, iremos introduzir um novo 

elemento, de grande importância para o vídeo final, que é o áudio. Como 

combinamos na aula anterior os alunos trouxeram os ficheiros. Os alunos ainda 

não têm consciência de que a associação de uma imagem e um som pode 

comunicar coisas novas e inesperadas, por isso as músicas e sons que trouxeram 

hoje podem vir a revelar-se impróprios. 

Grupo A: 

Passou a maior parte da aula a captar os novos fotogramas. Depois importou-os, 

trabalhou-os e introduziu-os na sequência da narrativa substituindo a parcela que 

pretendiam. Ficaram verdadeiramente mais satisfeitas com o resultado obtido. Já 

mesmo a finalizar a aula importaram a música. Como não havia mais tempo 

pediram para permanecer na sala durante o intervalo, a fim de ouvirem com 

atenção a música em associação com a imagem. Pedi à funcionária para olhar pelo 

grupo. 

 

 



Grupo B: 

Após ter alterado a sequência conforme planeado, importaram as músicas e 

associaram os dois elementos (imagem e som). Este grupo vai ter muito que 

modificar tanto ao nível da imagem como ao nível do som.  

A aluna nº 1 ficou mais responsável pelo tratamento da imagem e a aluna nº3 pelo 

som, que vai ser totalmente transformado. 

 

Grupo C: 

Como a imagem do vídeo deste grupo irá sofrer bastantes alterações, as alunas irão 

editar a imagem, até ficar o mais próxima possível do resultado final pretendido, 

antes de associá-la ao som. 

Ao longo das sessões, procuro ter o cuidado de pedir aos alunos para guardarem os 

ficheiros dos trabalhos de grupo, porque, para além de situações comuns que 

podem acontecer, os alunos não têm familiaridade com os programas e podem 

cometer erros num qualquer momento e perder o material. 

 

Sexta – feira, 1 de junho de 2012 – sessão 22/25 

Os alunos não têm dificuldade em montar a sequência narrativa no que diz 

respeito à sua imagem, pois o Story Board estabelece a ordem dos planos. No 

entanto, é mais difícil organizar e introduzir o som, porque é mais complexo inseri-

lo no tempo e momento certos, este não se apresenta de uma forma cumulativa, 

mas interativa, entre ele próprio e, principalmente, com a imagem. 

Grupo A: 

Na última sessão, já depois da turma ter saído para o intervalo, as alunas 

verificaram que não podiam utilizar a música que pensavam, mas aperceberam-se 

que havia uma entre outras que haviam selecionada que se adequava 

perfeitamente. 

Este grupo tentou utilizar uma única música ao longo de todo o vídeo e adequar o 

ritmo da sequência ao ritmo do som. Isto porque a narrativa visual permite alguma 

flexibilidade e ajustamento. 



Grupo B: 

As alunas utilizaram toda a aula na edição de imagem e som. 

Grupo C: 

Este grupo está com muitas dificuldades na edição da imagem, porque tal como já 

foi referenciado, existem problemas nos fotogramas relacionados com um certo 

descuido na captação dos mesmos. A questão é que para corrigir ou adaptar 

qualquer pormenor demora-se muito tempo a fazê-lo, principalmente quando se 

não se tem experiência com os programas. 

Depois da aula fomos para o átrio da escola ajudar os professores do departamento 

de Artes a concluir a montagem da exposição “Dia das Expressões”, hoje ao início 

da tarde tem de estar completa. Nesta escola não é hábito fazer inaugurações, por 

isso não foi organizada nenhuma abertura oficial da exposição, conforme as 

pessoas iam passando pelo átrio viam e comentavam. A turma irá projetar os 

resultados finais dia 8 de junho à tarde, evento integrado na exposição. 

 

Segunda – feira, 4 de junho de 2012 – sessão 23/25 

Antes de iniciarmos a sessão achei melhor fazer o ponto da situação, 

principalmente para analisar o que está a ser feito e verificar o que é necessário 

fazer ainda em cada um dos grupos hoje e na próxima aula. 

Todos os grupos estão a fazer praticamente a mesma coisa, ou seja, “casar” a 

imagem com o som da melhor forma possível.  

Grupo A: 

A sequência não tem a ilusão de movimento tão bem conseguida como pensei que 

tinha, sente-se alguns problemas, nomeadamente na falta de pormenores para 

definir e construir alguns gestos do personagem principal.  

Grupo B: 

Estiveram a trabalhar sobretudo à volta do som, com algumas dificuldades, senti 

falta de iniciativa e confiança nas alunas durante o processo de experimentação. 



Grupo C: 

O aluno nº7 regressou e está de volta às aulas, mesmo a tempo de ajudar o grupo. 

Já que existem problemas ao longo de toda a sequência, o grupo decidiu dividir a 

sequência em três partes e distribuí-las por cada um dos elementos. Tencionam na 

próxima aula juntar as partes e finalizar o vídeo em conjunto. 

 

Quarta – feira, 6 de junho de 2012 – sessão 24/25 

Sem qualquer dúvida os alunos hoje estavam muito ansiosos, sendo que este será o 

último dia para montar todo o trabalho. Fizeram algumas perguntas antes de 

entrar na sala e depois estive a ver o trabalho de cada um dos grupos.  

Hoje as modificações que cada um dos grupos operou foram muito pontuais, sendo 

esta a última sessão não há mais tempo para corrigir ou eventualmente voltar a 

captar fotogramas. 

Perto do final da sessão, os grupos deram os trabalhos como finalizados. 

Naturalmente, cada um dos grupos à sua maneira não ficaram totalmente 

satisfeitos, os vídeos apresentam algumas falhas, mas parece-me natural. 

Bem, no “final de contas” penso que os alunos estão satisfeitos e agradados por 

terem executado um projeto nestes moldes. Agora que acabaram, já falam em 

mostrar aos colegas os vídeos que fizeram e já começam a imaginar quais serão os 

comentários da comunidade escolar. 

Para terminar, gravamos oito cópias em DVD, é um processo simples apesar de 

demorado. O segredo do sucesso está numa boa exportação do trabalho final, cujas 

definições têm de ser bem escolhidas de acordo com o propósito. Às vezes basta 

uma pequenina coisa nas definições e estraga-se várias cópias. Decidimos copiar 

um DVD para cada aluno e outro para a escola. Para mim e para a professora 

cooperante os alunos enviam os vídeos por e-mail. 

Desligamos os computadores e fomos para o intervalo. 

 



Sexta – feira, 8 de junho de 2012 – sessão 25/25 

Esta aula foi inteiramente dedicada à autoavaliação dos alunos, comecei por 

relembrar o qual a proposta de trabalho, quais os prazos e percentagens e depois, 

tal como para a avaliação intercalar cada um dos grupos voltou a apresentar o 

percurso que realizaram e mostraram o produto final, neste caso um vídeo. 

Mais uma vez afirmo que esta turma, mesmo pequena, é muito heterogénea. Houve 

algumas concordâncias e algumas discordâncias. Falamos sobre a experiência em 

si, o trabalho em grupo, terem experimentado coisas diferentes e sobre as 

dificuldades que os alunos tiveram. 

Da mesma forma, transmiti à turma e à professora cooperante a minha 

autorreflexão.  

A professora também disse o que pensa do projeto e da resposta dada pelos 

alunos, de uma forma clara mostrou satisfação e entusiasmo acerca da 

metodologia e utilização do computador para executar os trabalhos, como também 

elogiou a iniciativa de fazer um blog e uma página de grupo. 

Para terminar a aula e este projeto didático, os alunos preencheram uma ficha de 

autoavaliação, na qual expressaram os seus pontos fortes e fracos, assim como, 

abordaram a relevância das atividades realizadas em tempo extra aula.  

No âmbito da exposição “Dia das Expressões”, fomos no final da aula para o 

auditório da escola montar todo o que era necessário para projetar os vídeos. Foi 

muito divertido. 
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