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00. INTRODUÇÃO

O tempo presente, em resultado da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) transformou
drasticamente as vidas das pessoas. Em Portugal, as rotinas escolares sofreram uma alteração
muito acentuada e repentina desde 16 de março de 2020, o dia em que as escolas encerraram por
serem lugares de relação próxima, muito povoados e, por isso, propícios ao contágio. De um dia para
o outro, docentes e estudantes viram a sua forma de relação profundamente alterada, mediada agora
por ferramentas tecnológicas (computadores, tablets, smartphones, plataformas de comunicação e
de gestão de dados). Este desafio gigante foi abordado de formas muito diversas e pautado também
por uma desigualdade de acesso à educação, que as escolas tentaram esbater, mas nem sempre
conseguiram por não estarem dotadas de recursos - humanos e materiais - que o permitissem. A
mudança foi tragicamente repentina, o que não permitiu assegurar soluções à altura da equidade que
se exigia. O esforço de adaptação a esta nova realidade foi severo, quer da parte de docentes, quer
de estudantes, e só no futuro poderemos conhecer melhor o impacto e consequências das medidas e
estratégias que foram implementadas.
No caso particular do ensino das Artes Visuais, as escolas que conseguiram têm mantido uma
relação a distância com crianças e jovens, lançando atividades por via digital às quais os estudantes
- grande parte, mas não todos, por razões diversas - têm respondido. Na maioria dos casos que nos
chegaram, as propostas de trabalho dos docentes têm-se centrado em exercícios simples de
execução analógica. Desde o momento em que as escolas encerraram, e apesar de toda a
imprevisibilidade latente, os docentes sabiam: que não seria possível darem um apoio individualizado
aos seus alunos como acontecia em sala de aula presencial; que nem todas as crianças e jovens
tinham condições - materiais, psicológicas e/ou de conforto - para responderem às suas solicitações;
que muitos alunos ficaram privados dos seus materiais de artes, pois a urgência do encerramento
das escolas não deixou tempo para que os levassem para casa (e o encerramento do comércio
impediu a compra de novos materiais, caso pudesse ser esta a opção). Dentro destas condições, as
atividades que têm sido solicitadas nas disciplinas ligadas às Artes Visuais mostram alguma
diversidade. Quer as propostas, quer os resultados apresentados pelos estudantes revelam que a
criatividade e o pensamento crítico não têm necessariamente de serem colocados em causa no
ensino não presencial. São algumas dessas propostas dos docentes e os resultados dos alunos que
pretendemos mostrar aqui neste Dossier, nascido no âmbito de um desafio lançado pela World
Alliance for Arts Education (WAAE).
A quarta semana do mês de maio foi proclamada pela UNESCO, em 2011, como a Semana
Internacional da Educação Artística, este ano entre os dias 25 e 31. Esta semana especial pretende
reconhecer a arte em toda a sua diversidade como uma componente essencial de uma educação
abrangente para o pleno desenvolvimento de cada pessoa. Na Semana Internacional da Educação
Artística 2020, e neste contexto particular de confinamento, a WAAE lançou aos seus membros um
desafio que consistia em dar a conhecer como a educação artística pode desempenhar um papel
importante na vida de crianças e jovens, famílias e comunidades, durante e após a pandemia do
Covid-19.
Como membro da WAAE, a Arte Central constituiu-se como elemento agregador, fazendo a ponte
entre docentes da área das Artes Visuais e a WAAE, por forma a conseguirmos uma resposta
significativa relativamente ao que está a acontecer nesta área no nosso sistema de ensino formal.
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Para cumprir este objetivo, criámos um projeto intitulado "Dossier de Práticas de Educação Artística:
artes visuais em tempo de pandemia". Convidámos docentes de todos os níveis de ensino para
participarem com trabalhos que tenham desenvolvido com os seus alunos desde o dia em que as
escolas encerraram. Recebemos 30 respostas que aqui agregamos. Os conteúdos das respostas
são da exclusiva responsabilidade dos docentes que as enviaram.
Este Dossier pretende ser um documento de partilha que apresenta um conjunto de práticas de
Educação Artística da área das Artes Visuais realizadas em escolas no contexto de educação a
distância por imposição do Covid-19. São 30 projetos/trabalhos que não procuramos que sejam
representativos das escolas ou agrupamentos onde tiveram lugar e dos quais não devem ser feitas
generalizações, pois cada um foi concebido e respondido dentro de um contexto específico. Não
podemos esquecer também que cada uma destas 30 participações existem porque se
proporcionaram condições nas quais os docentes conseguiram comunicar com os seus alunos, o que
sabemos que não aconteceu em todos os contextos escolares, nem com todos os estudantes.
Cada uma destas 30 atividades é aqui ilustrada com uma imagem escolhida aleatoriamente de entre
as fotografias dos trabalhos da turma que nos foram enviadas. Estas e as restantes imagens ou
vídeos que recebemos podem ser consultadas aqui:
https://artecentral.pt/dossier-de-praticas-de-educacao-artistica
Com este Dossier esperamos contribuir para que, no futuro, seja possível investigar as práticas
educativas das Artes Visuais no tempo presente de confinamento. Este pode ser ainda o início de um
projeto que se venha a tornar mais completo e abrangente, desejavelmente numa segunda edição
mais alargada que tentaremos lançar.
Agradecemos a generosa colaboração de todos os docentes que responderam à nossa iniciativa. A
sua atitude seguramente contribuirá para o enriquecimento da comunidade global de educação
artística, através da partilha das suas experiências, com vista à promoção da aprendizagem através
das artes, à estimulação do pensamento crítico e criativo, e à resiliência.
Junho de 2020
Marta Ornelas
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01. PELAS NOSSAS RUAS...
Agrupamento de Escolas de Abrigada (Alenquer)
Docentes: Rosário Narciso e Selda Moreira
Data de realização/implementação: 18 de março a 18 de abril de 2020
Ano de escolaridade: 5º

Em tempo de quarentena, no âmbito das disciplinas de Educação Tecnológica e Complemento à
Educação Artística, os alunos do 5ºA e 5ºC foram desafiados a desenhar as suas ruas e a
escolherem um monumento ou edifício que caracterizasse a sua localidade (Património local), tendo
como inspiração a obra do artista Amadeo Souza Cardoso. Esta articulação surge no seguimento do
projeto de AFC das turmas do 5ºano "O concelho de Alenquer pelos nossos olhos..."
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02. ILUSTRAR UM POEMA
Agrupamento de Escolas Escultor Francisco dos Santos (Sintra)
Docente: Rita Ferreira
Data de realização/implementação: 28 de abril a 5 de maio de 2020
Ano de escolaridade: 7º

Aos alunos foi proposto que produzissem uma ilustração inspirada num poema (abordado nas
aulas de ensino a distância de Português), letra de uma música, ou mesmo de uma música que
gostassem, mas com base nas obras do artista plástico russo Wassily Kandinsky. Nas aulas
síncronas foram apresentadas diferentes obras deste artista e explicado que, numa primeira fase,
os alunos iriam criar um esboço onde iriam exprimir, através do desenho, os sentimentos que
essa música/poema/letra lhes transmitia, utilizando apenas linhas e formas geométricas simples.
Numa segunda fase, depois de apresentado o esboço, os alunos iriam passar o desenho para
uma folha branca de formato A4 (ou outro suporte), utilizando a régua e compasso (quem não
tivesse compasso, podia utilizar objetos de forma redonda para contornar), passavam o desenho
a caneta preta e coloriam com cores primárias. Podiam também utilizar tintas ou outros materiais
de que gostassem mais.
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03. ILUSTRAR UM CONCEITO
Agrupamento de Escolas Escultor Francisco dos Santos (Sintra)
Docente: Rita Ferreira
Data de realização/implementação: 11 a 18 de maio de 2020
Ano de escolaridade: 9º

Aos alunos foi proposto que produzissem uma ilustração baseada num conjunto de palavras
trabalhadas nas aulas de ensino a distância de Português, a partir das quais foram criados
campos lexicais. As professoras tiveram o cuidado de selecionar vocabulário que tivesse uma
conotação motivadora e positiva para os alunos (liberdade, esperança, alegria, coragem, união,
saudade, respeito, perseverança, dança, criatividade, música, amor, compromisso) atendendo ao
momento difícil que se estava a atravessar. Nas aulas síncronas foram apresentadas diferentes
técnicas e materiais que poderiam utilizar. Os alunos podiam selecionar uma das palavras
apresentadas e ilustrá-las utilizando diferentes materiais (além dos usuais) disponibilizados em
casa (tintas naturais como café, jornais, papéis diferenciados, tecidos, papel de alumínio, rolos de
papel higiénico) e diferentes técnicas (amarrotar e rasgar papel, frotagge, impressão com
carimbos de batata, entre outros). Posteriormente realizaram uma composição no diário gráfico
ou numa folha A4, inserindo a palavra selecionada.
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04. A RAPOSA E A CEGONHA
Agrupamento de Escolas Escultor Francisco dos Santos (Sintra)
Docente: Susana Ramos
Data de realização/implementação: 23 de março a 20 de abril de 2020
Ano de escolaridade: 5º

Foi proposto aos alunos que realizassem uma ilustração baseada numa fábula trabalhada na
disciplina de Português: "A Raposa e a Cegonha" de Esôpo. Os materiais e as técnicas com que os
deveriam trabalhar foram escolhidas pelos próprios, dadas as limitações em época de pandemia.
Nas aulas assíncronas, foi enviada uma ficha de trabalho com a descrição pormenorizada do
desenvolvimento do mesmo e com exemplos/sugestões variados/as de técnicas que poderiam
selecionar. Nas aulas síncronas, foram dadas várias sugestões e tiradas dúvidas, depois de os
alunos informarem a professora do projeto que gostariam de desenvolver.
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05. O CÍRCULO CROMÁTICO
Agrupamento de Escolas Escultor Francisco dos Santos (Sintra)
Docente: Cláudia Filipe
Data de realização/implementação: 18 a 22 de maio de 2020
Ano de escolaridade: 6º

Esta tarefa teve como objetivo rever e reforçar o conteúdo da COR, que entretanto fora trabalhado em
sala de aula, durante o 1.º semestre. Numa primeira fase em aula síncrona, foram relembrados os
conceitos básicos da teoria da cor, nomeadamente as cores primárias, as cores secundárias e as
cores intermédias da síntese subtrativa. Posteriormente, foi discutida a formação de novas cores a
partir das cores primárias e como se organizam no círculo cromático. Solicitou-se aos alunos que
selecionassem vários objetos coloridos que tivessem em casa e que os organizassem de acordo com
a sequência das cores do círculo cromático. A docente expôs alguns exemplos de círculos cromáticos
elaborados com diferentes materiais e sugeriu a utilização de outros objetos, designadamente roupas,

frutas, ﬂores, tampas, brinquedos, sapatos, papéis, entre outros.
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06. TEXTURAS VISUAIS
Agrupamento de Escolas Escultor Francisco dos Santos (Sintra)
Docente: Cláudia Filipe
Data de realização/implementação: 1 a 5 de junho de 2020
Ano de escolaridade: 6º

A tarefa teve como objetivo rever e reforçar um dos elementos estruturais da linguagem plástica – a
TEXTURA, que entretanto fora trabalhado em sala de aula, quer no 5.º ano, quer já no 6.º ano de
escolaridade. Este exercício seguiu-se a um outro, realizado na semana anterior, que consistia no
decalque de texturas naturais e artificiais. Tendo por base esta abordagem, foi proposta aos alunos a
realização de um trabalho mais criativo, produzindo uma composição gráfica, equilibrada e dinâmica,
com destaque entre a figura e o fundo. A figura seria o contorno de um objeto ou de um elemento
natural, desde que tivesse uma forma interessante. Quanto ao fundo, este deveria estar totalmente
preenchido com diferentes texturas visuais, criadas a partir de pontos, linhas (retas, curvas,
quebradas, mistas, paralelas, perpendiculares, curtas, longas,...) e manchas. Como material foi
aconselhada a utilização de caneta de feltro ou esferográfica de gel.
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07. MOBILE DE POLÍGONOS
Agrupamento de Escolas de Arraiolos
Docente: Luzia Pequito
Data de realização/implementação: 23 a 27 de março de 2020
Ano de escolaridade: 6º

Foi proposto aos alunos um desafio: a partir de um polígono regular, à sua escolha, teriam de
construir um móbile com os recursos existentes em casa, nomeadamente: plásticos: garrafas,
embalagens de produtos de limpeza, tampas, brinquedos, sacos...; alumínio: latas de refrigerante...;
papel: jornais, revistas, cartões… Tendo em conta que "ensinar a distância" é outro desafio, foram
enviadas imagens com algumas ideias, sugerida a metodologia de trabalho que usamos em sala de
aula, delineadas etapas claras, para os alunos com mais dificuldades, e sugerido o envolvimento de
toda a família, com o intuito de possibilitar momentos de partilha, cooperação, ajuda e, sobretudo,
memórias felizes!
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08. SABÃO VS. VÍRUS
Escola Básica 2,3 Cardoso Lopes (Amadora)
Docente: Vanda Costa
Data de realização/implementação: 16 a 26 de março de 2020
Ano de escolaridade: 6º

Nas primeiras semanas de confinamento fomos todos apanhados em situação inédita, como forma
de nos adaptarmos à nova realidade e sobretudo para ajudar os alunos a compreender melhor a
situação vivida. Foram propostos dois trabalhos no sentido de desdramatizar a situação. Assim,
como projeto interdisciplinar de Educação Visual e Educação Tecnológica, os alunos criaram
cartazes preventivos sobre cuidados a ter com a saúde e, posteriormente a estes, criaram
personagens 3D para o CoronaVírus e para o Sabão. Nesta fase inicial os alunos eram orientados
apenas por email canal por onde seguia um documento explicativo antes de cada tarefa.
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09. RETRATO DE UMA FAMÍLIA EM QUARENTENA
Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos (Oeiras)
Docente: Cristiana Esteves
Data de realização/implementação: 11 a 22 de maio de 2020
Ano de escolaridade: 9º

O projeto dividiu-se em três fases. Nas duas primeiras os alunos foram convidados a conhecer a Arte
Contemporânea, primeiro através do visionamento de vídeos e de discussões dinamizadas nas aulas
síncronas, depois através de uma reflexão sobre como o Dadaísmo foi fundamental para a Arte
Contemporânea, nomeadamente para a Arte Conceptual e para os "Novos Realistas". Foi explorado
o trabalho de Marcel Duchamp e construíram-se pontes entre o processo de criação deste artista
com o trabalho Daniel Spoerri e Lourdes Castro. Foi depois solicitado aos alunos que
experimentassem um processo criativo semelhante aos dos artistas plásticos estudados,
desenvolvendo uma composição tridimensional intitulada RETRATO DE UMA FAMÍLIA EM
QUARENTENA e que poderia assumir a forma de um Ready-Made, Assemblage ou Performance.
Este retrato deveria ser uma metáfora visual que comunicasse a história do novo quotidiano das
últimas semanas. Aos objetos selecionados deveriam ser atribuídos novos significados que
expressassem uma ideia ou representassem uma pessoa ou situação. Foram ainda abordados, nas
aulas síncronas, conceitos relacionados com o peso visual dos elementos da composição de modo a
que o aluno assumisse de forma consciente o controlo da organização formal do seu trabalho. Foi
também solicitada uma pequena memória descritiva.
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10. GUARDIÃO DA TERRA
Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos (Oeiras)
Docente: Maria Fernanda Pinto
Data de realização/implementação: 4 de maio de 2020
Ano de escolaridade: 6º

Tendo como base uma pesquisa sobre as tão peculiares e inspiradoras obras do artista português
Bordalo II, que aplica uma mensagem visual alertando para o consumismo e o desperdício, criando
espaços mais coloridos e interessantes, que nos fazem parar, observar e refletir, desafiei os alunos a
construir um Guardião da Terra, utilizando materiais que pudessem ser reutilizados. Foi um momento
para estimular a criatividade, dando espaço à imaginação, na descoberta e criação de novos objetos
artísticos, desenvolvendo, assim, habilidades manuais.
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11. DESCONSTRUIR UMA OBRA DE ARTE
Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos (Oeiras)
Docente: Maria Fernanda Pinto
Data de realização/implementação: 24 de maio de 2020
Ano de escolaridade: 5º e 6º

Como desconstruir uma obra de arte?! Várias são as escolas de arte que experimentam aquilo a que
chamam desconstrução da arte.
Desconstruir (des+construir) - desfazer a construção de; destruir; desmontar.
Com base no trabalho de Ursus Wehrli desafiei os alunos a desconstruir pinturas famosas,
organizando os elementos por tamanho, cor ou forma.
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12. TOCA A ANDAR
Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos (Oeiras)
Docente: Maria Fernanda Pinto
Data de realização/implementação: 4 de maio de 2020
Ano de escolaridade: 5º e 6º

Neste desafio de explorar o movimento, propus que os alunos fizessem desenhos simplificados de
pessoas ou animais. Desenharam linhas de contorno pretas e espessas para as diferentes partes do
corpo. Em seguida, recortaram e separaram as diferentes partes que compõem a figura, pintando o
interior de cada elemento com cores sólidas e fortes. Colaram a figura numa superfície horizontal,
como uma mesa ou o chão, por cima de um cartão ou de uma folha. Criaram um pequeno vídeo em
stop-motion. Tiraram fotografias enquanto moviam as diferentes partes da figura, por exemplo as
pernas e os braços, para que parecesse que estava a andar. Materiais: papel, lápis, marcadores
pretos e coloridos, tesoura, superfície lisa e estável (ex.: mesa, chão, cartolina), telemóvel ou tablet
com câmara e app Stop Motion.
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13. O MODERNISMO NA ARTE E NA LITERATURA
Escola Secundária de Cacilhas-Tejo (Almada)
Docentes: Paula Penha (Desenho e Comunicação Visual) e Madalena Oliveira (Português)
Data de realização/implementação: maio de 2020
Ano de escolaridade: 11º do Curso Profissional Técnico de Design Gráfico

O projeto teve como objetivo principal a ilustração de “Ode Marítima” de Álvaro de Campos e, com
ela, a aquisição de competências essenciais aos alunos em período de ensino a distância, utilizando
de modo proficiente linguagens e símbolos associados à literatura, às artes e às tecnologias em
ambiente digital. A abordagem feita ao Modernismo, comum às disciplinas de Português e de
Desenho e Comunicação Visual, permitiu que os alunos pesquisassem, descrevessem, avaliassem e
mobilizassem informação, de forma crítica e autónoma, desenvolvendo o sentido estético
particularmente em relação à poesia e à pintura de autores modernistas portugueses. Após a leitura,
a seleção e a interpretação de um grupo de versos de “Ode Marítima”, distribuídos por todos os
alunos da turma, foram sendo desenvolvidas várias propostas criativas até ao produto final. O
trabalho proporcionou aos alunos a execução de uma atividade interdisciplinar de forma autónoma e
criativa. Ao longo de todo o processo foram desenvolvidas várias competências de ambas as
disciplinas como a educação literária (interpretação dos versos), pensamento crítico e sensibilidade
estética e artística (pesquisa e análise de obras de arte), experimentação e criação plástica e
pensamento criativo (ilustração), escrita (memória descritiva) e expressão oral (apresentação dos
projetos).

Dossier de Práticas de Educação Artística: artes visuais em tempo de pandemia
Semana Internacional de Educação Artística 2020 // World Alliance for Arts Education // artecentral.pt

14. ÁRVORES DAS JANELAS
Jardim Infantil Pestalozzi (Lisboa)
Docente: Alexandra Baudouin
Data de realização/implementação: março de 2020
Ano de escolaridade: 1º ciclo

Trata-se de um enunciado em formato de vídeo para explicar uma tarefa, inclusive às crianças que
ainda não consolidaram a leitura. O desafio é o desenho de elementos vegetais através do vidro da
janela de casa, podendo os mesmos ser as árvores da rua ou plantas de casa. O vidro é utilizado
como suporte, podendo o desenho ser depois passado para uma folha de papel.
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15. DESENHOS ENFARINHADOS
Jardim Infantil Pestalozzi (Lisboa)
Docente: Alexandra Baudouin
Data de realização/implementação: maio de 2020
Ano de escolaridade: 1º ciclo

Este documento é um enunciado de trabalho que funciona como uma receita, um passo-a-passo,
com o apoio de fotografias que permitem às crianças compreender a experiência que lhes está a ser
sugerida. O trabalho forma-se através de um tabuleiro forrado a farinha, no qual se pode desenhar
com os dedos e fazer desaparecer o desenho.
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16. VAMOS CONSTRUIR UMA MÁSCARA
Escola Básica de Mafra
Docentes: Alice Basílio, Adélia Félix, Susana Ferreira, Raquel Gonçalves, Solange Alves
Data de realização/implementação: 18 a 29 de maio de 2020
Ano de escolaridade: 5º e 6º

Os professores construíram um documento onde se explicavam todos os passos do trabalho.
Apresentaram trabalhos já realizados com esta técnica e exemplos da obra do artista plástico Kimmy
Cantrell. O que cada aluno tinha de fazer: 1º fazer dois esboços e escolher o que mais gostava; 2º
fazer os estudos de cor; 3º Recolher diversos tipos de cartão, reutilizando matérias; 4º desenhar os
diversos elementos do rosto (máscara) nos diversos cartões; 5º pintar com diversos materiais; 6º
Recortar; 7º Fazer a montagem (colar).
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17. VAMOS CONSTRUIR UMA MASCOTE
Escola Básica de Mafra
Docentes: Alice Basílio, Adélia Félix, Susana Ferreira, Raquel Gonçalves, Solange Alves
Data de realização/implementação: 20 de abril a 2 de maio de 2020
Ano de escolaridade: 5º e 6º

Os professores construíram um documento onde se explicava o que significa uma mascote. Foram
dadas três hipóteses à escolha para os alunos fazerem: a mascote da sua família; a mascote da sua
turma; a sua mascote. O que os alunos tinham de fazer: 1º Reutilizar materiais; 2º Indicar a hipótese
escolhida / designação do projeto; 3º Fazer esboços / estudos gráficos; 4º Desenhar e pintar
cuidadosamente o projeto gráfico definitivo; 5º Indicar os materiais e utensílios a utilizar para a
realização da mascote; 6º Verificar todo o material de que precisavam para a sua construção; 7º
Fazer a montagem de acordo com o projeto. Os professores pediram ainda que os alunos tirassem
fotografias das diversas fases do projeto e do resultado final.
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18. VAMOS CRIAR UMA PERUCA
Escola Básica de Mafra
Docentes: Alice Basílio, Adélia Félix, Susana Ferreira, Raquel Gonçalves, Solange Alves
Data de realização/implementação: 4 a 15 de maio de 2020
Ano de escolaridade: 5º e 6º

Os professores construíram um documento onde se explicavam todos os passos do trabalho e
apresentavam exemplos. Fez-se também uma revisão sobre os elementos visuais Ponto e Linha. O
que os alunos tinham de fazer: 1º Recortar uma imagem de um rosto sem o cabelo; 2º Colar essa
imagem numa folha branca, enquadrando de forma a permitir a realização da peruca; 3º Desenhar e
criar cabelos excêntricos e divertidos com texturas visuais, utilizando diversos elementos como o
ponto e a linha. 3º Podiam usar quaisquer materiais riscadores.
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19. MAIS QUE PINTURA
Agrupamento de Escolas de Ourém
Docente: Graça Martins
Data de realização/implementação: 25 a 31 de maio de 2020 Semana Int. da Educação Artística
Ano de escolaridade: 10º, 11º e 12º

Entre nós e as palavras, os emparedados / E entre nós e as palavras, o nosso querer falar (Mario
Cezariny). A exposição final dos alunos de Artes foi condicionada pelos efeitos da situação
pandémica. Com a responsabilidade de continuar esta apresentação, que espelha o envolvimento e
empenho dos alunos da área artística do Agrupamento de Escolas de Ourém, sugerimos a realização
de uma exposição virtual que reflete algum do trabalho desenvolvido pelos alunos de Artes no
decorrer do ano lectivo de 2019/2020. Esta vontade envolveu a comunidade, pois contou com a
cumplicidade da Direção do Agrupamento de Escolas de Ourém e foi extraordinariamente
acompanhada pelos serviços da cultura da Câmara Municipal de Ourém. 10º Ano – representação de
um auto-retrato associando uma frase ou palavra da literatura ou da música, acrescentando
significado de identidade. 11º Ano – Com o tema do movimento visual, procurando soluções que
identificassem opções vocacionais. 12º Ano – Propostas relacionadas com a opção vocacional de
prosseguimento de estudos, articulando com os conhecimentos e experiências adquiridas no âmbito
da disciplina de Desenho A, resulta uma variedade de soluções imprevisíveis que sugerem já a
criação de autoria. Não há ninguém que me derrote, / Afogado ou flutuante hei-de chegar (Vitorino
Nemésio)
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20. DIÁRIO GRÁFICO EM QUARENTENA
Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette
Docente: Ana Heitor
Data de realização/implementação: 16 de março a 12 abril de 2020
Ano de escolaridade: 9º

Pretendia-se que os alunos fizessem o registo daquilo que estavam a sentir e a pensar a propósito
da nova realidade de terem de ficar em casa, das causas e das consequências dessa situação.
Deveriam usar ambos os lados de uma folha A3, dobrada três vezes ao meio, para criar um pequeno
livro (Diário gráfico da Quarentena) que deveria ter capa e contracapa, elementos desenhados,
elementos escritos e colagens. Este trabalho foi enviado à professora através de fotografias e
pequenos vídeos.
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21. MÁSCARAS EM CARTÃO
Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette
Docente: Ana Heitor
Data de realização/implementação: 13 a 31 de maio de 2020
Ano de escolaridade: 9º

Foi enviada por e-mail aos alunos, e discutida em grupo do whatsapp de cada uma das turmas, uma
apresentação com pinturas de Pablo Picasso, Amadeo de Souza-Cardoso, Salvador Dalí e Almada
Negreiros. Esta apresentação tinha ainda um link para um pequeno vídeo que mostrava como
executar as máscaras. Pretendia-se que os alunos fizessem uma máscara em cartão (materiais
reciclados), com uma altura entre 30 cm e 40 cm, tridimensional, a partir de obras, ou excertos de
obras, dos artistas apresentados. Podiam escolher um dos exemplos apresentados pela professora
ou outros que pesquisassem destes artistas. Os trabalhos chegaram à professora por fotografias das
diferentes fases do trabalho e do resultado final. Também houve quem enviasse pequenos vídeos.
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22. ARQUITETURA TRADICIONAL PORTUGUESA
Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette
Docentes: Ana Heitor e Lucília Ventura
Data de realização/implementação: 15 a 30 de abril de 2020
Ano de escolaridade: 9º

Foi enviada por e-mail aos alunos, e discutida em grupo do whatsapp de cada uma das turmas, uma
apresentação com exemplos de arquitetura tradicional portuguesa, ou de outros países, ou de
arquitetura moderna. Pretendia-se que os alunos fizessem uma maquete em cartão (ou outros
materiais reciclados), de uma casa representativa da arquitetura tradicional portuguesa, de uma
região à sua escolha. Deveria ter de dimensões máximas um palmo aberto de altura por um palmo
aberto de largura. Dada a escassez de material de alguns alunos, as professoras ensinaram a fazer
pasta de papel e tintas caseiras com corantes alimentares e com alimentos. São trabalhos cuja
emotividade está presente no afeto com que os alunos os realizaram, pois vários escolheram
representar a casa dos avós, onde, devido ao confinamento, não puderam ir passar a Páscoa.
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23. O MEU SAPATO
Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette
Docente: Lucília Ventura
Data de realização/implementação: 15 a 30 de abril de 2020
Ano de escolaridade: 7º

Foi pedido aos alunos que realizassem um desenho de observação de um objeto real. Para haver
alguma uniformidade na escolha do objeto, foi sugerido que desenhassem um sapato, pois em casa
todos os alunos teriam um. O material a utilizar seria o lápis de grafite da dureza que tivessem
disponível, já que a maior parte do material necessário para o desenvolvimento dos projetos tinha
ficado na escola e, em tempo de confinamento, não era possível ao alunos recolhê-lo nem
comprá-lo. Os alunos deveriam, no final, enviar à professora uma fotografia do desenho e do sapato.
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24. MÁSCARAS SOCIAIS
Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette
Docente: Lucília Ventura
Data de realização/implementação: 2 a 15 de maio de 2020
Ano de escolaridade: 7º

Dado o contexto de pandemia do vírus Covid-19. Foi recomendado à população o uso de máscaras
sociais que protegessem o nariz e a boca, como forma de diminuir o risco de contágio. Foi então
proposto aos alunos que realizassem uma máscara em papel, construindo este objeto de forma
tridimensional, decorado com motivos do agrado dos alunos, preferencialmente abstratos. O material
a utilizar seria, além da folha de papel e dos elásticos, aquilo que os alunos tivessem disponível e
achassem adequado.
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25. FIGURA-FUNDO/POSITIVO-NEGATIVO
Agrupamento de Escolas de Venda do Pinheiro
Docentes: Sara Inácio, Emília Morgado, Paulo Nunes, Ana Figueira, Elsa Correia
Data de realização/implementação: 3.º Período escolar de 2020 (1 semana para realização)
Ano de escolaridade: 5º e 6º

Esta atividade foi elaborada não só a partir da possibilidade de fruição artística, como da realização
técnica e da utilização de recursos reutilizáveis que os alunos podem ter em casa em contexto de
confinamento. A temática da sustentabilidade está em cima da mesa e neste momento, a dificuldade
em ter acesso a materiais devido à pandemia coloca os nossos alunos numa posição que os obriga a
serem criativos, olhando para o mundo e para os recursos que têm à sua volta de uma forma
diferente. Neste projeto a reutilização foi, na grande maioria dos casos, uma limitação que apelou à
criatividade. Os alunos tiveram de visualizar um documento Powerpoint e, em seguida, criarem uma
composição de figura-fundo, policromática, recorrendo à colagem. Procuraram em revistas, jornais ou
folhetos, as páginas mais coloridas, recortaram formas e aproveitaram os fundos para criarem a sua
composição numa folha A4. No final, fotografaram o trabalho e enviaram-no à professora.
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26. ANIMAL ESTILIZADO
Agrupamento de Escolas de Venda do Pinheiro
Docentes: Sara Inácio, Emília Morgado, Paulo Nunes, Ana Figueira, Elsa Correia
Data de realização/implementação: 3.º Período escolar de 2020 (1 semana para realização)
Ano de escolaridade: 5º e 6º

Esta atividade foi elaborada não só a partir da possibilidade de fruição artística, como da realização
técnica e da utilização de recursos reutilizáveis que os alunos podem ter em casa em contexto de
confinamento. A temática da sustentabilidade está em cima da mesa e neste momento, a dificuldade
em ter acesso a materiais devido à pandemia coloca os nossos alunos numa posição que os obriga a
serem criativos, olhando para o mundo e para os recursos que têm à sua volta de uma forma
diferente. Neste projeto a reutilização foi, na grande maioria dos casos, uma limitação que apelou à
criatividade. Os alunos tiveram de recortar formas geométricas de diferentes papéis coloridos ou
pedaços de cartolina e comporem a forma de um animal estilizado. No final, fotografaram o trabalho
e enviaram-no à professora.
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27. OS RECORTES DE MATISSE
Agrupamento de Escolas de Venda do Pinheiro
Docentes: Sara Inácio, Emília Morgado, Paulo Nunes, Ana Figueira, Elsa Correia
Data de realização/implementação: 3.º Período escolar de 2020 (1 semana para realização)
Ano de escolaridade: 5º e 6º

Esta atividade foi elaborada não só a partir da possibilidade de fruição artística, como da realização
técnica e da utilização de recursos reutilizáveis que os alunos podem ter em casa em contexto de
confinamento. A temática da sustentabilidade está em cima da mesa e neste momento, a dificuldade
em ter acesso a materiais devido à pandemia coloca os nossos alunos numa posição que os obriga a
serem criativos, olhando para o mundo e para os recursos que têm à sua volta de uma forma
diferente. Neste projeto a reutilização foi, na grande maioria dos casos, uma limitação que apelou à
criatividade. Os alunos tiveram de fazer uma colagem com vários recortes de papéis coloridos.
Preparando uma folha A4, branca ou colorida, tesoura e cola, a tarefa era recortar motivos de folhas,
algas... De modo a criar uma composição à maneira do artista Henri Matisse.
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28. ESPELHO, ESPELHO MEU, REFLEXOS E REFLEXÕES
Escola Secundária de Ferreira Dias (Sintra)
Docente: Cristina Gaspar
Data de realização/implementação: 28 de abril a 5 de maio de 2020
Ano de escolaridade: 12.º Ano – Artes Visuais (disciplina de Oficina de Multimédia B)

Este foi o primeiro exercício solicitado aos alunos para realizarem em tempo de pandemia e durante
o período de confinamento devido à Covid-19. Desconhecendo as possibilidades técnicas dos
alunos, este exercício deveria ser realizado com a técnica de fotografia com telemóvel e, por isso,
acessível a todos. Deveria ser ainda um exercício de autoanálise e introspeção, de experimentação e
desconstrução através da possibilidade dos reflexos múltiplos e a partir de diferentes pontos de vista
e enquadramentos. Os trabalhos apresentados resultam de interpretações muito pessoais, alguns
são representações literais, mas outros apresentam imagens poéticas e melancólicas, o que
surpreendeu os próprios autores.
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29. O MUNDO A PARTIR DA MINHA JANELA
Escola Secundária de Ferreira Dias (Sintra)
Docente: Cristina Gaspar
Data de realização/implementação: 26 de maio a 8 de junho de 2020
Ano de escolaridade: 12.º Ano – Artes Visuais (disciplina de Oficina de Multimédia B)

Este exercício teve como ponto de partida continuar uma reflexão sobre este período de
confinamento e a importância da Arte na superação de dificuldades e até para nos transcendermos.
Ao sublinhar mais uma vez o poder da arte como terapia e o seu poder de criar resiliência e
capacidade para lidar com esta adversidade e ameaça, ou com as tensões para superar problemas
emocionais, confirma-se a frase de Albert Camus quando disse "Se o mundo fosse claro, a arte não
existiria”. Foi solicitado aos alunos que apresentassem um projeto pessoal sobre a forma como se
adaptaram às imposições de confinamento. Um projeto que refletisse «a viagem» da mente, uma vez
que o seu corpo estava impedido de o fazer. Como inspiração foi sugerido o projeto do «CAM The
Covid Art Museum» (https://www.instagram.com/CovidArtMuseum/) Os alunos poderiam utilizar
qualquer técnica (fotografia, fotomontagem ou ilustração)
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30. RETRATO POP ART
Colégio dos Plátanos (Sintra)
Docente: Susana Gameiro
Data de realização/implementação: 3º período escolar de 2020
Ano de escolaridade: 7º e 8.º

A partir do estudo da Pop Art e da Teoria da Cor, e utilizando uma app de desenho digital, foi
solicitado aos alunos uma composição à semelhança da obra de Andy Warhol sobre Marilyn Monroe.
Cada um dos alunos utilizou uma ou mais selfies e realizou a alteração de cor e saturação
concretizando composições ao estilo da Pop Art.

