
Designação ITG-2586/21 - As Cores da Imaginação

Razões 
Justificativas

As artes são elementos imprescindíveis no desenvolvimento da expressão pessoal, social e 
cultural da criança, uma vez que possibilitam a articulação entre a imaginação, a razão e a 
emoção. A apreensão dos elementos da comunicação visual permite desenvolver o poder de 
discriminação em relação às formas e cores, sentir a composição de uma obra, identificar e 
analisar criticamente o que está representado. Todos estes fatores propiciam a estruturação do 
pensamento e a perceção estética. Neste sentido, a abordagem à obra de arte envolve 
estratégias que permitem à criança apropriar-se de conhecimentos que pode utilizar 
posteriormente nas suas produções plásticas.
A escola deve proporcionar múltiplas experiências educativas, facilitando o processo de criação 
e intervenção crítica. Assim, torna-se relevante que os docentes adotem estratégias adequadas 
e diversificadas na sua prática pedagógica que contribuam para a melhoria do processo de 
ensino-aprendizagem. Deste modo, esta formação pretende dotar os docentes de ferramentas 
que lhes permitam uma melhor compreensão das técnicas, materiais e instrumentos 
associados às modalidades das artes visuais e à utilização da obra de arte como recurso 
pedagógico, fomentando a sua literacia em artes.  

Objetivos Objetivos Gerais:
- Desenvolver as capacidades de expressão e comunicação visual;
- Contribuir para o desenvolvimento da criatividade;
- Sensibilizar para as potencialidades pedagógicas da obra de arte;
- Promover a experimentação de materiais diversificados e aprofundar conhecimentos técnicos.

Objetivos Específicos:
- Utilizar obras de arte como recurso pedagógico na preparação de atividades plásticas;
- Desenvolver, progressivamente, a sensibilidade estética e o sentido crítico;
- Experimentar e manipular materiais, instrumentos e suportes diversificados em produções 
plásticas;
- Explorar e aplicar conhecimentos técnicos no âmbito de diversas modalidades das artes 
visuais;
- Planificar/preparar atividades diversificadas, suscetíveis de aplicação prática no contexto 
pedagógico individual.

Conteúdos

1. Os elementos da comunicação visual;
2. Técnicas e meios de expressão plástica:
    3.1. Desenho; 
    3.2. Pintura e técnicas mistas;
    3.3. Construção e modelação; 
3. A obra de arte como recurso pedagógico.

Área de 
Formação

Ciências da especialidade que se relacionem com as áreas curriculares

Modalidade de 
Formação

Curso / Módulo Formação

Acreditação/ 
Validação

Formação válida, de acordo com a Portaria n.º 36/2021, de 18 de fevereiro, para progressão na 
carreira dos docentes dos grupos de recrutamento indicados como destinatários.

Duração 25 horas

Horas 
presenciais/síncronas

25 horas

Horas não 
presenciais/assíncronas

0 horas

Destinatários Grupo(s) de Recrutamento: 110;110.EE;140;240;

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Local de 
Realização

DSEA - Quinta do Leme

Edifício/Sala

Critérios de 
Avaliação

A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10
  valores (Excelente - de 9 a 10 valores; Muito Bom - de 8 a 8,9 valores; Bom - de 6,5 a 7,9 
valores; Regular - de 5 a 6,4 valores; Insuficiente - de 1 a 4,9 valores), segundo o modelo da 
Escala de Avaliação/Classificação de referência definida para a formação contínua dos 
docentes, através da Carta Circular CCPFC - 3/2007, de setembro de 2007, considerando os 
seguintes critérios:
- Saber Técnico e Pedagógico (aquisição de conhecimentos - participação) - 40%
- Relação Interpessoal (integração/relacionamento) - 10 %
- Inovação/Criatividade (aplicação de conhecimentos/competências) - 40%
- Capacidade de autoavaliação (atitude crítica/autocrítica) - 10%

Miguel António Morais Carvalho

Ricardo Jorge Martins Lapa

Susana Cristina Fragueiro Silva

Teresa Gouveia 

Formador(a)

Calendarização
Presenciais Data Hora Início Hora Fim

20-10-2021 08:45 11:45

27-10-2021 08:45 11:45

03-11-2021 08:45 11:45

10-11-2021 08:45 11:45

17-11-2021 08:45 12:00

24-11-2021 08:45 12:00

12-01-2022 08:45 12:00

Dados solicitados na inscrição
Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Grupo de recrutamento a que pertence.

Indique o(s) ano(s) de escolaridade que leciona.

Frequentou, anteriormente, esta atividade formativa?

Autorizo a Direção Regional de Educação a utilizar o meu endereço eletrónico para divulgação 
de futuras ações de formação.

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Inscrições Os formandos deverão:

Realizar a sua inscrição até 14-10-2021

Consultar a Lista de Formandos selecionados a partir do dia 15-10-2021

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 17-10-2021

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados a partir do dia 18-10-2021

19-01-2022 08:45 12:00

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir
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