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Editorial
Teresa Eça e Margarida Marinho

E

ste início do ano lectivo de 2005-2006
foi marcado pela implementação de
muitas medidas administrativas como
por exemplo as aulas de substituição. Essa
ocupação de feriados não passa de uma farsa
bem montada que não vai de modo algum
combater o insucesso escolar. É necessário que
haja a coragem para reflectir sobre as práticas
postas em curso neste ano, para que se possa
melhorar a qualidade da educação As escolas
precisam de verdadeiras actividades de
enriquecimento cultural.
Este grupo que a Associação representa,
sempre se empenhou pelas actividades extracurriculares
e
sempre
apostou
na
implementação de clubes associados às artes
visuais. Se as escolas puderem oferecer à
comunidade espaços físicos e materiais
diversificados, os professores agarram as horas
extra-lectivas com entusiasmo e com prazer.
Mas este ano lectivo também primou pela
continuação da não resolução de problemas
que o 5º grupo continua a sentir e que esta
associação levou a reunião no Ministério da
Educação no dia 12 de Julho, mesmo em cima
do final do ano lectivo, mas com alguma
esperança que algumas das situações se
pudessem resolver para o próximo ano
2005/06. No entanto tudo ficou na mesma.
Fizemos sentir no Ministério da Educação a
necessidade de se rever a atribuição da
leccionação da disciplina de História da Arte,
da necessidade da disciplina de Desenho se
desdobrar, da necessidade da aplicação das
competências de Educação Visual na
organização de novos programas no 2º e 3º
ciclo. Denunciámos ainda nessa reunião a
situação dos professores do 3º ciclo de
Educação Visual que no final da carreira têm de
leccionar 7 turmas. É humanamente impossível
que no final da carreira se imponha a um
professor esta situação.
Neste número da revista Rui Espírito Santo falanos das vantagens e desvantagens da utilização
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da multimédia em Educação Visual, com
muitos problemas que tem enfrentado, com
muitos pontos positivos também.
Num outro sítio do globo, Bick-har Lam
descreve maneiras de ser professor, conceitos
e práticas de alguns professores de Hong Kong,
na realidade esses conceitos e práticas
também poderiam ser de professores
portugueses.
Domingos de Oliveira que tão eloquentemente
falou no último Encontro da APECV (Chaves
2005) fala das expressões no 1º ciclo. Através
do seu texto vislumbramos uma energia e uma
capacidade incrível de acreditar que vale a
pena.
De Barcelona, os nossos colegas brasileiros
Fábio José Rodrigues da Costa e Charles Farias
Siqueira falam de uma abordagem didáctica pedagógica para ver e interpretar imagens.
Para eles o acto de ler imagens proporciona o
acto de pensar sobre a imagem, estimulando a
imaginação do aluno e contribuindo para que
construa seus próprios significados, num
processo de elaboração e reelaboração do
discurso visual.
No último texto desta revista Vítor Alexandre
Da Cunha Marmelo lança um desafio em
forma de plataforma digital: 'Oficina de
Design' é também uma resposta a
necessidades dos professores em matéria de
recursos e de divulgação de práticas.
Nesta revista na secção relatos apresentamos
duas experiências em suporte visual. A
primeira gentilmente cedida pela professora
Maria Lucinda Meneses Figueira da Costa
sobre dois clubes de fotografia que promoveu,
na escola C+S de Abravezes e na Escola Básica
2,3 Grão Vasco em Viseu. A segunda
experiência apresenta trabalhos de gravura e
de serigrafia feitos por professores em acções
de formação do CFPAN - APECV.
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Experiências da utilização da multimédia em educação
Visual: vantagens e desvantagens da multimédia
Rui Espírito Santo

I
É uma dificuldade enorme tentar implementar
recursos de multimédia numa escola pública que
não está especificamente traçada para tal. No caso
particular do programa de Educação Visual, estão
previstas as áreas do vídeo e da fotografia, no
entanto as salas de aula não estão dotadas dos
recursos necessários para tais práticas.
Em primeiro lugar temos os equipamentos que não
existem ou só existem numa ou duas salas de aula
específicas (dedicadas às TIC) e mesmo estas não
estão preparados a 100% para a multimédia. O
mesmo será dizer que podem possuir um projector,
possuem pelo menos uma impressora e uma mesa
digitalizadora, mas dificilmente possuem uma
máquina fotográfica digital e, menos provável
ainda, uma câmara de vídeo digital. A acrescentar a
estas lacunas, temos ainda a falta de hardware
próprio como uma placa de aquisição de vídeo
dedicada ou, na ausência desta, uma entrada
FireWire (conhecida também por IEEE-1394 ou
i.Link). Com alguma sorte, a placa gráfica do PC
tem entradas e saídas de vídeo (ViVo). É com este
panorama que um professor do ensino básico
público tem de se confrontar no seu dia-a-dia.
Mesmo partindo destas limitações, tenho tentado
levar junto dos meus alunos desde 1998, as práticas
do vídeo e da fotografia que considero excelentes
meios de comunicação e expressão. E este texto,
tem como um dos seus objectivos, tentar transmitir
esta experiência por mim protagonizada, ilustrada
com alguns exemplos concretos.
É na tentativa de responder aos três eixos
estruturantes das competências essenciais que um
aluno deve adquirir em artes visuais ao longo do
ensino básico (Fruição - Contemplação; Produção Criação; Reflexão - Interpretação), que introduzi na
matéria dada ao longo do ano lectivo, as práticas
do vídeo e da fotografia.
A primeira experiência que realizei teve como
produto final a realização de um pequeno filme,
com cerca de 15 minutos, adaptado do capítulo "O
pequeno polegar", do livro "O menino Nicolau", de
Jean-Jacques Sempé e René Goscinny. E mesmo
sem meios na escola para avançar com este
projecto, decidi não defraudar as expectativas dos
alunos sobre a realização cinematográfica e
socorrendo-me da minha câmara de vídeo e do
meu PC, pus mãos à obra.
4

Comecei por transmitir aos alunos a linguagem
técnica utilizada para nomear os enquadramentos
feitos com uma câmara de vídeo, explicando-lhes a
proximidade que tal linguagem tinha com a que
aprenderam na Banda Desenhada. Aprenderam,
também, que no vídeo, para além dos planos de
enquadramento, existe o movimento de câmara e
para que os alunos pudessem guardar toda a
informação transmitida, elaborei uns pequenos
apontamentos. Estes apontamentos iniciavam com
uma sintética introdução histórica ao cinema,
seguido das várias categorias atribuídas às pessoas
envolvidas na execução de um filme, dos elementos
da linguagem cinematográfica, das fases de criação e
importância de um argumento, da filmagem e
montagem, dos tipos de planos, dos movimentos e
ângulos de câmara e por último do campo e contra
campo. Passou-se em seguida para a explicação de
como deve ser operada uma câmara de vídeo, tendo
todos os alunos experimentado o papel de operador
de câmara e de actor. Para esta acção prática, os
alunos filmaram-se uns aos outros, simulando serem
pivots de telejornal ou fazendo pequenas entrevistas,
sendo uns os entrevistadores e os outros, encarnado
figuras públicas, seriam os entrevistados. Esta fase, foi
concretizada em todas as turmas que eu leccionava
na escola, e destas, apenas uma turma do 8º ano, foi
escolhida para o projecto de realização de um filme,
visto ser impossível pô-lo em prática nas cinco
turmas que então leccionava. Foi critério de escolha
da turma o interesse demonstrado pelos alunos em
levar até ao fim o projecto.
Introduzida a parte teórica, passou-se para uma
parte prática onde os alunos escolheram a história
a adaptar e, em interdisciplinaridade com a
disciplina de Língua Portuguesa, procedeu-se a essa
adaptação para o argumento fílmico. Novamente
de regresso à teoria, foi explicado o que é um guião
técnico e aplicada essa teoria ao preenchimento
das respectivas folhas do guião técnico. Depois
deste estar escrito, passou-se então à tão desejada
filmagem, mas não sem antes definir as categorias
aplicada a cada aluno durante as filmagens e à
visualização de excertos de filmes, onde os alunos
eram alertados para os erros existentes e para as
opções de tomada de planos. Assim, para além dos
actores, tínhamos uma anotadora e dois operadores
de câmara. A realização era partilhada por toda a
turma, coadjuvada por mim. A montagem foi
efectuada somente por mim, em casa, por falta de
meios na escola.
Um outro exercício que também propus aos meus
alunos de outra escola, e a que eles responderam
eficazmente, foi a realização de um pequeno filme
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publicitário que mais não seria do que a sátira a um
já conhecido filme publicitário. Deste modo e
tratando-se o filme publicitário de um filme de
curta duração, mas em que a narrativa está
presente, os alunos exercitariam a sua capacidade
de transmitir uma mensagem através de um meio
de expressão que na realidade está cada vez mais
próximo deles, não como simples espectadores mas
como criadores e geradores de mensagens de
expressão videográfica.
A prática destes pequenos exercícios, leva a que os
jovens tomem como muito séria e trabalhosa a
realização de filmes, sejam eles ficcionais,
documentais, institucionais, publicitários, etc. É
também com agrado que noto a forma mais critica
como estes jovens passam a ver filmes ou mesmo
outro tipo de mensagem videográfica.

Mais recentemente, e com a chegada das máquinas
fotográficas digitais, comecei a realizar com os
meus alunos, fotonovelas. Partindo novamente da
BD, decidi substituir os desenhos por imagens
fotográficas pois notei nos meus alunos uma falta
de interesse por uma matéria que é abordada desde
muito cedo por diversas disciplinas, tais como:
Educação Visual, Língua Portuguesa e Educação
Visual e Tecnológica. Também é de referir que a
BD, pode ser um factor de desmotivação e até de
frustração para os alunos que dizem não saber
desenhar. Penso estar aqui um dos papéis
fundamentais da multimédia ao serviço da
disciplina de Educação Visual, assim como nas
mais diversas disciplinas de artes visuais.
Utilizando os elementos da comunicação em BD, o
aluno vai poder, sem complexos, aplicá-los de uma
forma expressiva às fotonovelas. Novamente foi
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necessária uma teoria apoiada em apontamentos
elaborados por mim. Todos os alunos tiveram a
oportunidade de experimentar a máquina
fotográfica digital, que, pela sua não existência,
aparece aqui como uma dificuldade a transpor na
realização do trabalho. Para ultrapassar esta
dificuldade, levei para a escola a minha própria
máquina fotográfica digital e com ela foram
explicados os cuidados a ter para conseguir uma
boa fotografia, desde a forma correcta de pegar
numa máquina, do correcto enquadramento, etc.
De novo me socorri da interdisciplinaridade e, na
disciplina de Língua Portuguesa, cada aluno
produziu uma pequena história, escrita
essencialmente em discurso directo, que foi depois
passada para o guião técnico, em tudo similar ao
guião técnico de vídeo e muito similar ao guião
técnico de BD.

Dejá vu é a falta de meios e, repito, é a principal
dificuldade de quem tenta levar o mundo da
multimédia aos seus alunos. Como disse no
parágrafo anterior, levei a minha máquina
fotográfica digital para a tomada das imagens e os
vários grupos formados para a realização das
fotonovelas, puderam pôr em prática os
conhecimentos adquiridos até aí e embora os
alunos tivessem oportunidade de fazerem a tomada
de imagens, a ordenação destas em tiras e o seu
posterior tratamento digital, não foi possível ser
feito por eles, porque apenas existia na escola, uma
sala com um computador. No entanto, foi possível
aos alunos presenciarem o modo como todo este
processo de tratamento e ordenação é feito.
O produto deste trabalho foi apresentado com
orgulho por parte dos alunos, numa projecção
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durante a semana cultural da escola. As fotonovelas
foram e continuam a ser utilizadas, no jornal da
escola.
Mas é claro que todo este exercício, só foi possível
porque utilizei uma máquina digital e um
computador, pois de outro modo a tarefa tornar-seia quase impraticável, não só por uma questão de
custos mas também pela enorme morosidade
processual.
Outra das formas em que aplico a multimédia nas
aulas é na realização de pequenas transformações
de desenhos noutros desenhos. Chama-se a esta
forma animada morph, baseando-se o exercício, na
metamorfose de um desenho muito simples ao jeito
iconográfico, noutro igualmente simples.
Para pôr esta técnica em prática, explico primeiro
aos meus alunos como é que se processa o
movimento das imagens, tanto em cinema como na
televisão ou vídeo, Explico-lhes que é deste modo
que também funciona o cinema de animação, que
o facto de a nossa incapacidade visual em
destrinçar as imagens paradas que passam num
segundo de imagem animada, acaba por nos dar a
ilusão de que uma sucessão de imagens fixas, 25
por segundo no caso do vídeo em sistema PAL (que
é o sistema adoptado em Portugal), seja visto como
um movimento contínuo. Explico-lhes ainda que,
existem no mundo vários sistemas de vídeo com
diferentes números de imagens por segundo. Nesta
informação dada aos alunos, refiro também os
diferentes códigos dos DVD's a nível mundial,
códigos que significam diferentes regiões do globo,
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lembrando-lhes que um possível DVD oferecido
por um tio emigrado nos EUA, com aquele filme
que nem sequer existe cá, não funcionará no seu
leitor de DVD's, a não ser que este tenha a
capacidade de ler códigos de outras regiões.
Em seguida, peço-lhes que façam um desenho
muito simples numa das 25 folhas que previamente
lhes distribui. Peço que passem esse desenho, ao
colega com o número de ordem imediatamente a
seguir ao seu, passando o último aluno da turma o
seu desenho ao primeiro. Agora cada aluno terá de,
sobrepondo uma nova folha vazia ao desenho que
recebeu, alterar ligeiramente o desenho que está
por baixo e repetir o processo de alteração do
desenho que obteve, até, e em 24 folhas, chegar ao
seu próprio desenho. Depois deste processo
realizado, recolho todos os desenhos e em casa
digitalizo-os um a um, obtendo assim uma imagem
digital por cada um deles.
O passo seguinte é colocar estas imagens, pela
ordem correcta, num programa de montagem de
vídeo e obter assim um pequeno filme onde se vê
uma imagem a transformar-se noutra e assim
sucessivamente até chegar novamente à imagem
inicial. Deste modo, é possível criar um filme em
loop, que assim poderá ver o seu tempo de duração
ampliado, podendo ilustrar uma qualquer música à
laia de VideoClip. É minha intenção este ano lectivo,
associar-me a um colega que leccione a disciplina
de Educação Musical e propor-lhe que crie com os
seus alunos uma música que será posteriormente
ilustrada com um destes filmes realizados por uma
das turmas a que lecciono Educação Visual.
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II
Na segunda parte do meu trabalho, vou debruçarme sobre as vantagens e desvantagens da
utilização da multimédia na actividade docente e
na facilitação que trouxe para o desempenho
dessa actividade. A facilidade é de imediato uma
das vantagens apontadas para a utilização da
multimédia no exercício das actividades lectivas.
Na verdade a minha visão sobre a utilização da
multimédia no exercício das funções docentes, é
muito positiva, o que me leva a partir de uma
posição parcial na apreciação das vantagens e
desvantagens da sua utilização, mas, no entanto,
não deixarei de apontar as desvantagens da sua
utilização como ferramenta de desenvolvimento
de inteligências.
Nesta minha análise das vantagens e
desvantagens, vou seguir dois caminhos, o do
docente e o do discente. Creio que este binómio
funciona como um único sistema, onde as
vantagens e desvantagens são por vezes as
mesmas.
Começo então pelo caminho do qual sou o
principal agente representante e aí principio por
falar da vantagem muito particular que é para
mim a utilização das novas tecnologias de
informação e comunicação. O gosto por tudo que
seja informática está em mim muito presente e
como tal é motivo de satisfação e realização, logo
a possibilidade de utilizar este meio no meu diaa-dia de trabalho, é motivo, só por si suficiente,
para me incentivar ao trabalho. Mas este gosto
aparece porque, para mim, a aprendizagem é
uma constante que me acompanha e da qual eu
não prescindo. Como as tecnologias da
informação estão em constante evolução, isto
requer uma constante actualização de
conhecimentos, logo de aprendizagem.
Numa visão mais geral e não tão egocêntrica, a
multimédia vem facilitar a actividade docente de
diferentes modos. Os meios de pesquisa de que o
docente dispõe agora, são quase infindáveis e isso
vai possibilitar-lhe encontrar mais ajuda para
desenvolver a sua actividade de motivador de
aprendizagens, colocando ao seu dispor
conteúdos actualizados e que lhe facilitarão a
abertura de horizontes aos seus aprendizes.
A capacidade que os meios referidos no último
parágrafo têm para libertar o docente para
práticas educativas mais específicas às
necessidades dos diversos alunos, é outra das
vantagens, pois de outra forma o docente teria
que orientar a sua capacidade de motivar
aprendizagens de uma forma fechada, onde os
aprendizes seriam uma unidade e não diversas
individualidades. Esta vantagem é proporcionada
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através da ajuda que o docente tem em,
rapidamente, colocar perante os seus alunos
abordagens diferentes para um mesmo problema
facilitando assim a descoberta de resoluções
diferentes.
Rapidez é outra das vantagens que eu encontro
na multimédia. O docente na preparação das suas
aulas, irá pesquisar mais em menos tempo e desta
forma enriquecerá o seu conhecimento e assim
facilitará a sua tarefa de veículo facilitador de
conhecimento.
Como é do conhecimento geral, a transmissão por
um só canal de comunicação, não é tão eficiente
como a transmissão da mesma informação através
de diferentes canais de comunicação. Entenda-se
por canais de comunicação, diferentes media ou
meios. Temos não só a comunicação oral, mas
também a escrita, a visual e a interactiva. E é
principalmente esta última que nos dá a hipótese
da verificação imediata de resultados, dando a
possibilidade ao docente de motivar de imediato
o aluno, levando-o a insistir na sua procura de
novos horizontes.
As desvantagens que eu encontro são poucas mas
pertinentes. Creio que a principal desvantagem é
uma das vantagens apontadas, a rapidez que,
num extremo máximo, pode levar à recusa do
docente em fazer uso da multimédia, por uma
falta de ritmo inerente ao mesmo. A rapidez,
necessária na actualização constante do docente,
pode, quando não existente, levar a ser
ultrapassado pelos seus próprios alunos. A
rapidez, de aquisição de informação, pode, se
não houver um cuidado por parte do docente,
levá-lo a uma parcial ou mesmo falsa apreensão
da informação recolhida. A rapidez na
disponibilidade de apresentação da informação
recolhida pode levar, a um descuido na filtragem
e síntese dessa informação, tornando difícil a
motivação dos alunos.
A facilidade, pelas inúmeras ferramentas
disponíveis, para realizar uma apresentação
pretensamente agradável da informação a
disponibilizar aos alunos, pode contribuir para
um descuido do que realmente é importante, a
informação. Deste modo, a apresentação não vai
passar de uma exibição de habilidades
multimédia, onde o carácter informativo se vai
perder. Esta facilidade pode também, servir
apenas como uma ilusória tentativa de tornar a
aprendizagem estimulante, não passando a
apresentação através da multimédia, de um
truque de cosmética para tapar uma lacuna no
processo de ensino/formação, sendo a
apresentação algo fastidioso.
A embriaguês causada pelo excesso de
informação e pela sua assimilação, pode levar a
que o docente se esqueça do seu papel como
7

orientador, tornando-se numa fonte de saber, de
onde o que brota está inquinado por uma
linguagem complexa que não é filtrada, não
podendo os seus alunos apreciá-la e bebê-la.

aluno obtém informação, pode tornar-se numa
desvantagem, pois este pode cair num facilitismo
desmesurado e fazer uso da informação que lhe
chega sem a filtrar ou sequer a perceber.

Tomando agora na minha análise o segundo
caminho, o do discente, e sentindo-me também
representante legitimo desse caminho enquanto
aluno de mestrado, gostaria de aqui lembrar, como
docente e discente, que é nos alunos que se deve
centrar o processo de ensino/aprendizagem, e
acredito que a multimédia responde positivamente
a esta exigência, favorecendo a autonomia do
aluno, adequando-se ao seu ritmo de aprendizagem
e tudo isto de uma forma mais estimulante.

Os infindáveis recursos que a multimédia, oferece
podem provocar a saturação de informação,
ficando o aluno atolado numa quantidade de
informação que não consegue assimilar.

Neste caminho a rapidez continua a ser uma das
vantagens da multimédia. A forma rápida com que
os alunos facilmente adquirem informação e da
mesma forma a são capazes de processar, é sem
dúvida uma vantagem.
A facilidade e possibilidade que um aluno tem de,
sem se deslocar do seu local de aprendizagem, se
aproximar de outras culturas que de outro modo lhe
seriam sempre desconhecidas, é outra das
vantagens. E aqui, lembro os custos monetários que
a multimédia consegue minimizar, tornando-se
veículo de uma maior oportunidade universal e
democrática, de aproximação de culturas.
Também para o aluno, os meios de pesquisa ao
dispor são agora quase infindáveis, dando-lhe a
possibilidade de encontrar mais ajuda em menos
tempo o que lhe facilita a abertura de horizontes. E
é também na poupança de tempo que eu encontro
outra vantagem, pois ela liberta o aluno para a
procura de mais conhecimento ou mesmo, para um
descanso reconfortante e necessário como
reabilitador de energia e consequentemente.
A possibilidade de o aluno obter informação através
de vários canais de comunicação, dá a
oportunidade de dissipar melhor as suas dúvidas. O
que está aqui implícito é o feedback dado ao erro,
que é conseguido de uma forma mais rápida e
eficaz. É através do erro que o aluno vai
questionar as suas escolhas e desse modo, pela
via do erro ou da sua correcção, vai apurar
ideias e construir os seus conceitos.

A possibilidade que dá a multimédia do contacto
com outras culturas, pode levar o aprendiz a
desenraizar-se do seu meio, perdendo deste modo
uma identidade local para se tornar numa
amálgama cultural sem raiz e sem destino podendo
cair deste modo num poço de desespero, causado
pela perda da sua identidade e integração na
sociedade.
Acredito que as vantagens que a multimédia
oferece são mais do que suficientes para que a sua
entrada na sala de aulas seja desejada. No entanto,
entendo que o seu uso terá que ser feito com
seriedade pois, se for feito de forma descuidada, as
vantagens rapidamente se transformam em
desvantagens.
Gostaria agora de deixar aqui registado o meu
enorme descontentamento pela falta de meios
materiais nas escolas, o que impede implementar
uma verdadeira revolução que leve à sociedade da
informação para a qual me parece que já
arrancamos com atraso. A escola que se quer passa
pela sociedade da informação e para que tal
aconteça, é necessário que sem mais demoras, se
equipe as escolas condignamente e não com alguns
computadores numa ou duas salas e nunca se deve
esquecer que o tempo útil de um Computador é
curto. É também necessário dar formação de
qualidade aos professores que dela quiserem
usufruir. Não basta apenas ensinar os professores a
trabalhar no Word, no Excel ou a fazer umas
apresentações em PowerPoint, é necessário
incutir-lhes o gosto pelo que estão a aprender, ver
o computador e a multimédia em particular, como
uma ferramenta altamente eficaz que
lhes rentabiliza
melhor o tempo.

De novo me parece que as vantagens da
multimédia, podem ser, também, as suas
desvantagens.
A facilidade e rapidez com que um
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The Approaches to Teaching Art practiced by Secondary School Art
Teachers in the Context of Hong Kong - Necessary Changes for Reform
Bick-har Lam

Hong Kong Institute of Education
Abstract
Approaches to teaching art were studied through
interviews with 18 art teachers at secondary schools in
Hong Kong. Grounded analysis revealed that the
approaches to teaching fitted into a four category
model with category labels: instructional, discipline
inquiry, social interactive, and personal. The
categories were defined and described by six
dimensional features: aim; content; role of teacher;
role of student; teaching methods; and assessment
orientation. The four categories of approaches to
teaching could be placed under a higher-order
spectrum between subject- and student-centred poles.

Approaches to Teaching
This article reports the findings of a study of art
teachers' approaches to teaching art. Before the
findings are illustrated, it is necessary to deal with
how the term approach to teaching is operationalised
and how it relates to other constructs, such as
conceptions and beliefs about teaching.
The construct approach to teaching has not always
been carefully operationalised by researchers who
have used it. The term has often been used in the
educational literature in a very general way to
represent the whole philosophy of teaching that guides
teachers to make sense of their planning, action, and
reaction in teaching. It is common to see terms such as
constructivist approach to teaching, problem based
approach to teaching, and discovery approach to
teaching in the literature. The mention of the approach
to teaching in this way connotes both the why (the
intention) and the how (the implementation)
perspectives of a particular teaching philosophy.
Other related constructs such as practice of teaching
[1], implementation of teaching [2], instructional
practice [3] have been used in similar research
designs to find out the relationship between school
teachers conception of teaching and their practice of
teaching. While the meaning of these constructs were
not defined, researchers have commonly focused on
strategies, tasks, materials, and objectives.
A more analytical specification of the construct was
suggested by Kember and Kwan [4] in their study to
Dezembro 2006

find out the relationship between university teachers'
approach to teaching and their conception of
teaching. They referred to the literature on conception
of learning and approaches to learning, and drew a
parallel to the study of the same variables in teaching.
They cited the study by Marton & Säljö [5] on learning
approaches which were categorized with labels deep
and surface, distinguished by whether or not students
sought understanding.
They further cited Biggs' [6] suggestion that learning
approaches have motive and strategy components.
The descriptors of motive and strategy were adopted
by Trigwell, Prosser & Taylor [7] in studying science
lecturers approaches to teaching. The study of Kember
& Kwan [4] used the motive and strategy components
to characterize approaches to teaching. The strategy
component was described in terms of five aspects;
instruction, focus, assessment, direction of adaptation,
and source of experience or knowledge.
The construct of approach to teaching can be
compared to the more commonly used construct of a
conception or belief about teaching. This is another illdefined construct [8]. Pratt [9] is one of few who have
researched conceptions to give a definition.
Conceptions are specific meanings attached to phenomena
which then mediate our response to situations involving those
phenomena. We form conceptions of virtually every aspect of
our perceived world, and in doing so, use those abstract
representations to delimit something from, and relate it to, other
aspects of our world. In effect, we view the world through the
lenses of our conceptions, interpreting and acting in
accordance with our understanding of the world. (p. 204).

Conceptions of teaching can, therefore, be seen as the
beliefs about teaching which will shape actions.
Approaches to teaching are the way these are put into
practice. Conceptions of teaching have been found to
have a strong influence on the selected approach [4]; [7].

Method of Investigation
The data were gathered through extensive interviews
with art teachers. As the interviewer was herself a
qualified art teacher it was possible to develop a
constructive and transactive relationship between
interviewer and interviewees [10]. The interviewees
were asked, through open prompting questions, to talk
about their practical experiences in teaching.
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The interview questions focused upon teachers' aims
in teaching, their perception of art knowledge, the
teaching methods used and the learning outcomes.
The interviews took place in the interviewees' schools;
so materials and samples of art were often referred to,
which acted as a verification that espoused theory
matched theory in practice [11].
The sample for the study consisted of eighteen art
teachers in Hong Kong. The sample came from a
range of schools representative of academic status and
the band structure used to classify schools in Hong
Kong. The sample was structured in terms of age,
experience and training. The interviews concentrated
on art teaching in the lower forms of schools in Hong
Kong. In the lower forms the teachers were relatively
free to teach and design the curriculum according to
their beliefs. In the senior years the external
examination affected practices.
Grounded theory was used for data analysis [12] as is
the case for most teacher thinking research [13]; [14].
The methodology centres upon a theory building
process which aims to develop theory from the
collected data [15]. The data analysis included three
stages. Initially, individual interview reports were
carefully read. Units or dimensions were identified
based on the broad interview schedule for each report.
In the second stage, codes were used to characterize
themes which emerged within and across individual
reports [16]. The data were then further sorted by
dimensions discovered from clusters of codes.

Profiles of the Four Approaches
to Teaching Art
The grounded analysis suggested that the approaches
to teaching were best described in terms of four
categories which were labelled instructional,
discipline inquiry, social interactive, and personal. The
four categories could be subsumed under a higherorder continuum ranging from a subject-centred pole
to a student-centred one.
The four approaches to teaching art were distinguished
by a set of dimensional features. The six dimensional
features were: aim; content; role of teacher; role of
student; teaching methods; assessment orientation. The
dimensional features of each approach can then be
formed as an approach profile that illustrates the typical
features of each approach. To illustrate the major
features of the profiles, the dimensional characteristics
of each approaches is reported in Table 1.

Four Approaches to Teaching Art and the
Subject- and student-centred orientations
The nature of the dimensional features that appeared
across different approaches to teaching art shows a
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trend that progressed from a subject-centred to a
student-centred orientation for each of the
dimensional features.
From the summary dimensional analysis above, the
features of the four categories of approaches to
teaching art have been shown to range across two
major orientations which have been described as
subject-centred and student-centred. The two
orientations illustrate two basic philosophies toward
education, one based upon the subject knowledge to
be learnt, the other the development of the person.
The features of the four approaches to teaching art
indicate a trend from the subject-centred orientation to
the student centred orientation. The four approaches
can be ordered according to the trend suggested by the
dimensional analysis, i.e. instructional, discipline
inquiry, social interactive, and personal. The ordering
suggests the trend ranging from subject-centred to
student-centred orientation.
Figure 1 indicates the position on the spectrum of the
four approaches to teaching art. The instructional
approach is positioned quite close to the subjectcentred pole. Discipline inquiry was judged to be less
subject-centred so was positioned closer to the midpoint of the spectrum. The social-interactive and
personal approaches are both distinctly studentcentred so are placed near that pole, with the personal
approach closer.

Conclusion
Approaches to teaching constitute an important link
between teachers beliefs about teaching and student
learning outcomes. Teachers conceptions of teaching
have been shown affect to the approaches to learning
of students [17]; [18]. However, they have also been
shown to be remarkably hard to influence in teacher
training programmes [19].
Approaches to teaching have been found to be
dependent on teachers' beliefs about teaching [4];
[20]; [7]. They are therefore envisaged as a link in the
chain between beliefs and learning outcomes. The
conceptions of teaching have a major impact upon the
approach to teaching, which in turn influences student
learning outcomes.
The approach to teaching can then be seen as having
an effect upon the quality of learning, which provides
ample justification for its study. It is particularly
important to have studies which focus on the beliefs
and approaches of art teachers. While not being
completely divorced from beliefs and approaches to
other subjects, there are distinct beliefs and
approaches because of the unique nature of the
subject.
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Table 1: Four Approaches to Teaching Art Derived from the Study
Approaches to Teaching
Art Dimensions

Instructional

Discipline Inquiry

Social Interactive

What to achieve

subject-oriented:
art knowledge and skill

subject-oriented:
comprehensive understanding of art
discipline

Content of art
teaching

objective knowledge:
skill and technique, visual grammar

partially objective, partially inventive:
is contextual:
aesthetics, visual analysis, art history,
art phenomena of different culture
criticism, production, etc.

flexible, personal interpretation:
• forms of human expression
• major art forms, contextual studies

Role of teacher

effective delivery of teaching
materials:
communicates art knowledge and
skill effectively to ensure learning to
be gained by students

provide knowledge and facilitation:
provide context and guidance:
design tasks for students to apply and organize learning to develop culture
generate knowledge
for social learning

encourage expression and assist
personal target to be met:
provide psychological context to
engage student in learning based on
personal orientation

Role of student

gaining knowledge:
gain knowledge from teacher

learning together and active
apply knowledge and make innovation:
participation:
• try to understand knowledge and
participate actively in learning by
make use of it to embark on
exchanging views and perspectives
individual study
with peers and teacher

ready to learn and improve:
willing to develop themselves and
be involved in individual based
learning

Teaching methods

instructive: ensure learning effectively
• skill-oriented goals structured in
task based or problem solving
exercise
• objective-governed lessons
managed to achieve particular
learning focus effectively
• sequential planning of curriculum
to enable students to widen and
deepen learning

academic: inquiry into disciplinary
knowledge:
• teacher-designed thematic project
study structured by clear objectives
• student research and exploration
facilitated by systematic instruction
• synthesis of broader content
• teacher facilitation and student
initiation are essential to the
learning process

social interactive: learning together:
• introduce cross cultural topical
studies and problem solving task
• learning with peers and teacher
• promote discussion and encourage
evaluative judgment
• encourage sense of respect and
promote equality
• utilization of community resources
to increase exposure

personal exploration: enhance
personal interest
• stress on emotional function
• open task format for exploration
• breakthrough skill orientation
• introduce experimental work
• increase exposure to community
and world art

Assessment
orientation

achievement oriented:
examine achievement of students in
regard to some common goal of
learning

achievement oriented and personal
innovation:
examine achievement of students in
regard to some common goal and
individual goal of learning

evaluate learning experience:
validate learning experience, and to
inform what student have learnt and
understood based on particular task

evaluate learning experience in terms
of personal target:
examine achievement of individual
goal, discover potential to confirm or
redefine individual target

Orientation

Subject-centred

I

Subject
-Centred

DI

SI: Social Interactive
P: Personal
SI

P

Student
-Centred
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Expressões na sala de aula
– uma experiência no 1º Ciclo

Domingos de Oliveira

1

2

As expressões são geralmente referidas como
aquelas actividades que se configuram, confinam,
no movimento corporal, no desenho, nos jogos de
imitação, na linguagem verbal oral e escrita. De um
modo mais abrangente falamos de expressões
motora, gráfica e plástica, musical, dramática, cada
uma destas áreas (fugindo ao termo disciplina) com
a sua especificidade própria, suas finalidades
educativas. Em cada uma destas áreas há os seus
"especialistas", digamos assim, geralmente
formados numa perspectiva que é, no caso da
expressão motora, a educação pelo movimento, e,
nos outros casos, a educação estética.

O Programa do 1º Ciclo, em vigor desde 1990, no
essencial seguindo os anteriores a partir de 75, abre
com uma introdução onde adverte: "O programa
(...) implica que o desenvolvimento da educação
escolar ao longo das idades abrangidas constitua
uma oportunidade para que os alunos realizem
experiências
de
aprendizagem
activas,
significativas,
diversificadas,
integradas
e
socializadoras (...)". É de salientar aqui as
aprendizagens sig-nificativas, que "se relacionam
com as vivências efectivamente realizadas pelos
alunos (...), e as aprendizagens diversificadas, que
"apontam para a vantagem (...) da utilização de
recursos variados que permitam uma plura-lidade
de enfoques dos conteúdos abordados". Tratando-se
das aprendiza-gens, trata-se das actividades a
desenvolver onde irão aparecer as expressões e, ao
invés de serem introduzidas por actividades de
expressão (como nas disciplinas), estarão
naturalmente em cada actividade educativa
independen-temente da área e do tema em foco.

Sem dúvida que a educação estética, como a
educação motora, têm a maior importância no
contexto mesmo da educação em geral. Mas aqui
surgem, necessariamente, outros aspectos
educativos, ligados às expressões, que não podem
deixar de serem objecto de uma atenção, no
processo educativo em geral. Surge também aqui
um certo "especialista" - por mais precária que seja
a sua formação pedagógica - que é aquele professor
que, tendo de res-ponder a estas áreas das
expressões, tem ainda de enquadrá-las adequadamente no conjunto das outras que as solicitam e
abrem, as utilizam e ali-mentam, sem impedir que
floresçam no momento próprio por si.
Torna-se imprescindível aqui uma breve incursão,
mínima, pelo Programa (do 1º Ciclo) que é donde
nos virá o quadro de princípios e objectivos que háde situar o tal "especialista" que os deve organizar e
pôr em movimento.

*
Nos objectivos gerais do ensino básico (conforme a
Lei de Bases do Sistema Educativo - Artigos 7º e 8º
da Lei nº 46/86), interessam particularmente às
expressões os objectivos indicados nas alíneas a) e
c). Diz o primeiro: "Assegurar uma formação geral
comum (...) que garanta a descoberta e o
desenvolvimento dos seus interesses e aptidões,
capacidade de raciocínio, memória, espírito crítico,
criatividade, sentido moral e sensibilidade estéti-ca,
promovendo a realização individual em harmonia
com os valores da solidariedade social"; diz o
segundo: "Proporcionar o desenvolvimento físi-co e
motor, valorizar actividades manuais e promover a
educação artística, de modo a sensibilizar para as
diversas formas de expressão estética, detec-tando e
estimulando aptidões nesses domínios".

*
Passando aos objectivos específicos, diz o
Programa que se integram nos objectivos gerais do
ensino básico, acrescentando-se, para o 1º Ciclo, "o
desenvolvimento da linguagem oral e a iniciação e
progressivo domínio da leitura e da escrita, das
noções essenciais da aritmética e do cálculo, do
12
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meio físico e social, das expressões plástica,
dramática, musical e motora".

*
Na introdução ao conjunto das expressões diz o
Programa: "É com o corpo que as crianças
exploram, aprendem e reagem aos estímulos do
meio en-volvente. São os sentidos que recolhem o
material com o qual se constroem as imagens
mentais - não só visuais mas também tácteis,
auditivas (e ou-tras) - necessárias à construção dos
conceitos" e acrescenta de imediato: "A educação
do corpo, do gesto, da audição, da voz e da visão
desenvolve nas crianças o campo das
possibilidades de interpretar o mundo, de expri-mir
o pensamento, de criar". Mais adiante contrapõe-se
a necessidades por demais evidentes nas crianças,
correr, saltar, jogar, aquelas outras não me-nos
importantes "de experiências sensoriais, de
desenvolver o seu imaginá-rio, de transpor
plasticamente as suas sensações, de cantar e jogar
com os sons", sendo que "através do jogo (...)
aprendem a relacionar-se e a dialo-gar com os
outros." Esta breve introdução às áreas das
expressões culmina na seguinte afirmação: "Estas
actividades têm sido frequentemente tratadas como
secundárias na formação da criança ou apenas
como momentos de diversão. No entanto, a prática
de actividades expressivas contribuiu declaradamente para a expressão da personalidade, para
a estruturação do pen-samento e para a formação
do carácter".

comparti-mentação mais ou menos estanque. Onde
se diz mais adiante, na rubrica "Jogos dramáticos",
que "a existência de uma caixa de adereços, a
manipu-lação de objectos e de fantoches e a
utilização de máscaras estimulam a caracterização
de personagens e enriquecem as histórias que as
crianças vão construindo", fica claro esse processo
vivificador, complexo, cheio de interacções e
recursos expressivos vários. As sugestões quanto à
improvisa-ção de palavras, sons, atitudes, gestos e
movimentos, em interacção com outro ou em
pequeno grupo, como refere o Programa,
"constituindo sequên-cias de acções/ situações
recriadas ou imaginadas, a partir de objectos, um
local, uma acção, personagens, um tema",
confirmam essa intenção central, básica, de
alicerçar
educação
e
aprendizagens,
desenvolvimento de aptidões e capacidade de
realização em contextos reais de vivência e gosto,
onde tudo aparece em relação com tudo, e nisso
mesmo faz sentido.

*
Na "Expressão e educação plástica", o primeiro dos
princípios orientadores faz notar que "a
manipulação e experiência com os materiais, com
as for-mas e com as cores permite que, a partir de
descobertas sensoriais, as cri-anças desenvolvem
formas pessoais de expressar o seu mundo interior
e de representar a realidade". Esta representação da
realidade que abre a via comunicativa sem

*
Na "Expressão e educação dramática", a interrelação dos meios de expres-são torna-se
imprescindível. Enunciam-se aqui os princípios
orientadores: "Os jogos dramáticos permitirão que
os alunos desenvolvam progressiva-mente as
possibilidades expressivas do corpo - unindo
intencionalidade do gesto e/ou da palavra, à
expressão de um sentimento, ideia ou emoção. Nos
jogos dramáticos as crianças desenvolvem acções
ligadas a uma história ou a uma personagem que as
colocam perante problemas a resolver: proble-mas
de observação, de equilíbrio, de controlo
emocional, de afirmação in-dividual, de integração
no grupo, de desenvolvimento de uma ideia, de
pro-gressão na acção". Elucidativos serão estes
princípios quanto a uma ideia pedagógica
fundamental que concerne à razão mesma de ser
das expressões no modo como operam nas
situações de vida, antes mesmo de se tornarem
situações educativas, ou seja, a percepção da
artificialidade e relativa vacui-dade de uma prática
das expressões pelas expressões, de uma sua
Dezembro 2006

detrimento da expressividade, acabará por
responder a exigências não unicamente no domínio
da educação estética, mas de uma educação em
geral, mediante solicitações constantes em
actividades centra-das nas outras áreas, muito
particularmente no "Estudo do meio" e na "Lín-gua",
e mesmo na "Matemática". Cumpre aqui ao
desenho, sobretudo ao desenho enquanto
"linguagem" básica, com suas várias funções
comunicati-vas (a par de outras "linguagens"
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também elas básicas), um papel funda-mental na
concretização das mais diversas actividades,
como veremos. Pou-co se poderá destacar, neste
sentido, quanto ao desenho no Programa. Quero
reter, por agora, no que se menciona no bloco
"Actividades gráficas sugeri-das", as sugestões de
actividades que são: "- Desenhar jogos no recreio,
- Ilustrar de forma pessoal, - Inventar sequências
de imagens com ou sem palavras, - Desenhar
plantas e mapas". Não se há-de entretanto omitir
aqui outros meios expressivos, visivelmente
direccionados para uma educação estética, da
maior importância, tais o Programa menciona:
modelagem e escultura, as actividades ditas
"construções", a pintura, o recorte, a colagem, a
fotografia, transparências e meios audiovisuais.

*
Observando o Programa relativamente às áreas
do "Estudo do meio", da "Língua" e da
"Matemática", onde dominam preocupações de
aprendiza-gem, não deixaremos de encontrar as
expressões (jogar, desenhar, falar, es-crever - que
o mesmo é dizer observar, representar, narrar,
explicitar, ex-por...).

*
O "Estudo do meio", diz-se nos princípios
orientadores, "está na intersec-ção de todas as
outras áreas do programa, podendo ser motivo e
motor para a aprendizagem nessas áreas". Este é
um princípio fundamental se queremos entender,
e atender, às expressões quais se configuram em
qual-quer actividade, a cada momento.
Fundamentalmente será também esse ou-tro
princípio que nos recorda que "todas as crianças
possuem um conjunto de experiências e saberes
que foram acumulando ao longo da sua vida, no
contacto com o meio que as rodeia", frisando
aqui que "cabe à escola valo-rizar, reforçar,
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ampliar e iniciar a sistematização dessas
experiências e saberes, de modo a permitir, aos
alunos a realização de aprendizagens pos-teriores
mais complexas". É ainda fundamental o princípio
que diz que "os professores deverão recriar o
programa, de modo a atender aos diversifi-cados
pontos de partida e ritmos de aprendizagem dos
alunos aos seus inte-resses e necessidades e às
características do meio local", podendo "alterar a
ordem dos conteúdos, associá-los a diferentes
formas, variar o seu grau de aprofundamento ou
mesmo acrescentar outros". Este princípio não só
permite dimensionar e organizar as actividades
educativas em conformidade com as experiências
e saberes das crianças como desencadear
naturalmente, e necessariamente, os diferentes
meios de expressão. Fundamental é tam-bém o
princípio que se articula com este, destacando
que "os alunos serão ajudados a aprender a
organizar a informação e a estruturá-la de forma
que ela se constitua em conhecimento,
facilitando o professor, de seguida, a sua
comunicação e partilha".
Nos objectivos gerais do "Estudo do meio",
destaco dois: "seleccionar dife-rentes fontes de
informação (orais, escritas, observação... etc.) e
utilizar diversas formas de recolha e de
tratamentos de dados (entrevistas, inquéri-tos,
cartazes, gráficos (...)", a que lembro juntar
desenhos e textos vários, e mesmo jogos, sendo o
outro objectivo "utilizar diferentes modalidades
para comunicar a informação recolhida", mas
também lembro, ainda, dar conta de conclusões,
do trabalho realizado, utilizando exposições,
colóquios, pos-síveis representações, que só pela
diversidade de meios que são os da expressão/
comunicação tomarão forma.

*
Passando à "Língua portuguesa", dizer, como se
diz, nos princípios orienta-dores, que ela "é o
elemento mediador que permite a nossa
identificação, a comunicação com os outros e a
descoberta e compreensão do mundo que nos
rodeia", é decerto uma evidência. A língua,
linguagem verbal, concep-tual, sabemo-la
imprescindível. Bastará considerar que só ela nos
permite falar sobre as demais "linguagens", o que
em nada, observe-se, as diminui ou exclui.
É no princípio que adverte que "o programa
apresenta os domínios "Co-municação oral",
"Comunicação escrita" e "Funcionamento da
língua - análise e reflexão" em três blocos
distintos mas pressupondo uma prática integrada"
- é neste princípio, dizia, que constataremos
Dezembro 2006

desde logo as duas vertentes da língua, a da sua
estrutura e funcionamento (que tantos cuidados
dá aos professores), sendo a outra a da sua
utilização, precisamente como meio de
expressão/ comunicação (vertente essencial). Nos
objectivos gerais encontraremos isso mesmo.
"Exprimir-se e comunicar oralmente com progressiva autonomia e clareza em função de
objectivos diversificados, tendo em conta a
oportunidade e a situação", parece ter a haver
fundamentalmen-te com um trabalho na ordem
das aquisições sobre a própria língua. Toda-via,
só pela utilização que dela se faça quanto à
expressão/ comunicação, esse trabalho outro
(também ele importante) poderá revelar-se
produtivo. E assim também o objectivo "Produzir
textos escritos com intenções comuni-cativas
diversificadas" poderá ser encarado como
susceptível de consecução por trabalho de
exercício, mas comporta em verdade as funções
comunicati-vas que configuram a oralidade e a
escrita aos propósitos da expressão para um
outro. Claramente situado do lado da expressão é
o objectivo "Utilizar diferentes recursos
expressivos com uma determinada situação
comunicati-va (dramatizações, banda desenhada,
cartazes publicitários)", mas convém não
esquecer aqui que é precisamente utilizando a
língua em situações con-cretas, vivenciadas, de
expressão e comunicação portanto, que o
funciona-mento mesmo da língua, o seu
conhecimento, poderão progredir. Não se deve
entretanto confundir aqui os momentos de
expressão/ comunicação e trabalho, por exemplo,
da correcção dos enunciados, ou da aquisição de
re-gras de funcionamento da língua (o que é
válido, aliás, nas outras "lingua-gens"). Quando
escrevemos um texto, por exemplo, não
pensamos na orto-grafia, nem mesmo na sintaxe.
É num tempo outro, posterior, que essas questões
se colocam, só então se apurando claramente a
expressão na fun-ção que há-de ser a
comunicativa.

vice-versa". Estes objectivos, apontados no bloco
da comunicação oral, são naturalmente
extensíveis à comunicação escrita onde haverá
necessa-riamente funções diversas conforme as
diversas situações e finalidades.

Como objectivos específicos encontraremos os
seguintes, que apontam ex-plicitamente para a
inter-relação de expressões e actividades: "Relatar
acon-tecimentos, vividos, imaginados, desejos;
Descrever desenhos e pinturas (...); Contar
histórias; Participar, em grupo, na elaboração de
histórias e relatos; Apresentar e emitir opiniões
sobre trabalhos individuais ou de gru-po (estudos
realizados, desenhos, pinturas (...); Interpretar
enunciados de natureza diversificada nas suas
realizações verbal e não verbal (...); Dra-matizar
com cenas do quotidiano situações vividas ou
imaginadas; Trans-por enunciados orais para
outras formas de expressão (gestual, sonoras...) e

Expressão é o que se nota expresso, o que se
expressa; expressões são os meios pelos quais
podemos expressar. A expressão pode ser
intencional ou não. A expressão que o professor
pode notar num desenho, num jogo, sem intenção
na criança, não incide do mesmo modo no
processo educativo que a expressão intencional em
relação a um tema, a um certo propósito. Pode
ainda não ser a comunicação, que é como eu
quando escrevo um poema. Na expressão
intencional há pois que distinguir a que se faz por
si mesma (um desenho livre) e a que se faz em
função de qualquer coisa a comunicar (um desenho
para mostrar o que um texto diz).
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*
Quanto à Matemática, destacarei, não me
alongando mais, nos princípios orientadores, "as
grandes finalidades do ensino da matemática" que
são "desenvolver as capacidades de raciocínio, de
comunicação, de resolução de problemas". Muito
se poderia dizer, certamente, sobre a inter-relação
das expressões a propósito, por exemplo, da
representação
e
leitura
das
situa-ções
problemáticas. Lembro aqui que o desenho,
como o jogo, resolvem por suas particularidades
de linguagem muitas questões e cálculos,
facilitando as dificuldades de um pensamento não
ainda abstracto.

3
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A expressão, a utilização dos meios de expressão,
configuram-se diferente-mente conforme a função
em causa. Desenhar livremente responde à mesma
função de um desenho para mostrar o que um texto
diz, ou para representar um objecto, ou para relatar
um acontecimento, ou para explicitar as diferen-ças
observadas entre um pássaro e um insecto, ou para
auxiliar na constru-ção de um utensílio.
Num contexto de educação básica importam
igualmente todas as possíveis funções, e não umas
em detrimento de outras por mais importantes que
al-gumas realmente são. O domínio das
"linguagens" nos mais diversos con-textos é de
capital importância a cada momento no decorrer
das actividades, nos propósitos educativos e
formativos em cada uma. A configuração das
formas de expressão mediante a função numa
sequência de actividades com um dado propósito,
uma certa finalidade, traz a cada momento, para
uma área em foco as demais. Fechar as expressões
em áreas quase estanques, retirando-lhes funções e
inter-relações, é, assim, prática empobrecida, onde
tudo importa tocar no momento planeado, mas
também no imprevisto.
As expressões são sempre funcionais, de algum
modo. Mas é preciso distin-guir e valorizar, em
cada caso, os meios de expressão utilizados com
finali-dade em si mesmos (na educação estética,
por exemplo) e com finalidade prática (tal a língua,
com a qual se formula um poema ou uma nota de
traba-lho).

sem esquecer a vertente aquisitiva (tal o caso da
língua), a especificidade de cada diferente meio de
expressão/ comunicação face à sua utilização num
momento mais apropria-do, a eficácia que toma
cada meio de expressão na inter-relação com outros
- podemos conceber formas de actuação e
estratégia em relação com os de-mais propósitos,
objectivos e técnicas, numa qualquer actividade ou
sequên-cia delas (como sucede num projecto).
Pode conceber-se formas de expressão que
movimentem, na prática, os meios de expressão, as
funções várias de expressão/ comunicação que devem desempenhar, a inter-relação entre si que
podem estabelecer, a sequên-cia de actividades que
podem facilitar.
Imagine-se formas básicas de actividades centradas
no jogo (onde a activi-dade é jogar), ou no desenho
(desenhar), ou na oralidade, ou na escrita, mas
solicitando uma outra actividade, um outro meio de
expressão. Teremos assim formas de expressão
inter-relacionadas como "Jogar a partir de um
desenho", "Desenhar o que se gostou num jogo"
(que não é a mesma coisa que desenhar o que se
viu), "Contar um desenho que se fez", "Jogar para
mostrar o que o texto diz" (ou conta), e por aí
adiante. Muitas são as possi-bilidades que se abrem
a cada professor. O procedimento pode mesmo
alar-gar-se, não se limitando a conjugar dois meios
básicos de expressão, mas três, ou mais, podendo
(devendo) incluir meios de expressão não
considera-dos básicos.

4

Considere-se agora, num âmbito interactivo mais
alargado, os modos por que as formas de expressão
podem responder em sequências de actividades
centradas, por exemplo, no estudo do meio. Seja o
tema "Os seres vivos do seu ambiente", no 1º ano.
As crianças ainda não escrevem, vamos supor. O
Programa sugere, para tratar o tema, três sequências
de actividades. Tome-mos uma delas: "Reconhecer
alguns cuidados a ter com as plantas e os ani-mais".
As crianças terão certamente alguma experiência
disso. Mas é che-gado o momento de uma atenção
especial, de um conjunto de experiências a
empreender que possam activar nas crianças uma
maior sensibilidade ao assunto. Uma conversa
sobre o tema (solicitando a oralidade), porventura
incipiente, poderá conduzir a observações, à
obtenção de registos (desenho), a uma nova
conversa, em face dos registos, com troca de
experiências e ideias (oralidade, em colóquio).

Considerando a constante atenção aos meios
básicos de expressão nas acti-vidades escolares, as
diferentes funções que desempenham, a vertente
ex-pressiva/ comunicativa das diversas linguagens

Um jogo dramático sobre o tema, ou mes-mo
breves dramatizações, podem fazer reviver nas
crianças as experiências anteriores ampliando-as,
aprofundando-as, novas vivências que são acções,

As expressões são os instrumentos que tornam
possível a vida de relação essencial ao
desenvolvimento em geral. As diferentes linguagens
permitem não só a expressão e a comunicação mas
são, ao mesmo tempo, instrumen-tos de
apropriação do real, de interferência nele. Se por
um lado se equiva-lem, diferenciam-se por outro:
pelo lado da equivalência permitem a inter-relação
entre si e mesmo a conversão (como sugere o
Programa); pelo lado da diferença potenciam-se
umas às outras operando sobre objectos e acções,
dando conta dos resultados. Seja qual for a
actividade, lá estão as expres-sões, indispensáveis,
com seu trabalho específico, seus serviços
imprescin-díveis, sua produtividade determinante.
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comportamentos, entendimentos, sensibilidades.
Pelo jogo, só possíveis no jogo interactivo das
personagens empenhadas no tema. Mesmo
ficando por aqui ter-se-ia movimentado
oralidade, jogo e desenho, sem esquecer quanto
no jogo trabalharam as expressões motoras,
gestuais e mímicas.
Foquei as expressões, mas claro será que o centro
das atenções está no tema planeado, nos
cuidados a ter com animais e plantas, faltando
então, pelo menos, atender a uma indicação
programática que, já vimos, recomenda a
sistematização das experiências e saberes
realizados para, como lá se diz, "permitir aos
alunos a realização de aprendizagens posteriores
mais com-plexas".
Tenho-me situado, sem dúvida, fora da educação
estética. Ou, talvez, mais propriamente, fora
desses propósitos. Falando aqui de desenho,
deixou de ser desenho meramente expressivo, tal
como foi com o jogo. O desenho surgiu como
meio de expressão apropriado por uma dada
função (documen-tal), a de representar um
objecto, situação, ocorrência, etc. Igualmente
com o jogo. Mas, enquanto isso, desenho e jogo
responderam a outras funções que são as de
captar, cada qual por seu modo próprio, aspectos
e qualidades no real, vivências dele,
conhecimento e relações com ele, e o mais.
Desenho e jogo, em funções outras, onde não háde esquecer-se, menos obliterar-se, a função
expressiva.

5
Seja qual for a actividade em curso, seja qual for
o método, as expressões estão lá nos vários
préstimos que elas têm. Como livros, à nossa
disposição. Pode ver-se apenas leitura e escrita
tratando-se da língua, ou do estudo do meio, da
matemática. Mesmo a expressão oral (verbal),
sempre presente em tudo, é, muitas vezes, como
se não existisse. Falamos muito, conversamos,
sem disso nos darmos conta. Também, do mesmo
modo, no jogo, parece haver apenas jogo, como
no canto apenas música, desenho apenas no
dese-nho.
Os meios de expressão, enquanto meios de
relação do sujeito consigo mes-mo, com os outros
e com o mundo, revestem-se da maior
importância em qualquer momento, muito
particularmente num qualquer processo educativo. Bastará imaginarmo-nos desprovidos das
linguagens.
Do ponto de vista deste mesmo processo, os
meios de expressão cumprem várias funções no
decurso das actividades lectivas, tanto mais
quanto
res-pondam
efectivamente
às
necessidades de desenvolvimento, formação e
aprendizagens.
Dos meios de expressão, alguns deles, o jogo, o
desenho e a linguagem ver-bal oral (e logo a
escrita), apresentam-se essenciais, respondendo
em prati-camente todas as situações quaisquer
que sejam as actividades, em termos de
expressão/
comunicação.
Tratei
aqui
particularmente destes meios bási-cos de
expressão, sem que deva supor-se desvalorização
de quaisquer ou-tros, ou mesmo de utilizações
educativas que deles se faça.
Julgo não haver receitas para quaisquer práticas
educativas. Há experiên-cias, mais ou menos
reflectidas, tentativas, que podem incentivar
experiên-cias, reflexões, tentativas. Nada do que
acontece momento a momento numa sala de aula
pode verdadeiramente repetir-se. Tal como na
vida.
Faço um desenho. Volto a fazê-lo. E se há mesmo
expressão, cada desenho é um outro.

Domingos de Oliveira

Comunicação ao Encontro da APECV
em Chaves, Abril de 2005.
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Ver e Ler Imagens:

– uma abordagem didático-pedagógica
Charles Farias Siqueira1 e Fábio José Rodrigues da Costa2
Aprender a ler está associado a compreender. Toda
vez que buscamos compreender estamos fazendo
leituras. No entanto, o exercício de olhar demanda
distinguir o ato de ver e ler imagens, pois cada
imagem é carregada de elementos que a constitui,
onde na maioria das vezes não percebemos no
instante em que olhamos.
Para aqueles que podem ver, o ato de olhar permite
buscar informações do mundo para dentro de si.
Através do olhar absorvemos consciente e
inconscientemente imagens que nos rodeiam
desde que abrimos os olhos para o mundo. Aos
que não podem olhar, a representação da imagem
é presente, pois o nosso processo de pensamento
através de outras formas de percepção possibilita a
construção de imagens na mente. Nas palavras de
Manguel (2001) "As imagens assim como as
histórias nos informam" (p. 21).
Segundo Pillar (1999) o homem do cotidiano é
ativo e perceptível em todos os sentidos, porém não
em toda a sua intensidade. Aguçar o nosso olhar
para poder perceber o que é invisível além dos
nossos olhos é um exercício de leitura e reflexão.
Captamos várias informações e não nos damos
conta de pararmos para olhar o que a percepção
permitiu alcançar. Em geral, quando lemos um
texto precisamos primeiramente dominar o código
lingüístico para decodificar e em seguida
compreender o que está nas "entre linhas". Este
mesmo exercício se acrescenta também às imagens
que, segundo Pillar (1999, p. 73): "É só quando se
passa do limiar do olhar para o universo do ver que
se realiza um ato de leitura e de reflexão".
Ao olharmos o mundo percebemos uma
enormidade de imagens, das quais nem sempre nos
é permitido ler. Tais imagens são representações
gráficas, plásticas, fotográficas, metamorfósicas e
científicas de pessoas, coisas e objetos.
Pode parecer inusitado falar sobre imagens
metamorfósicas e científicas, mas para Domingues
(1999) estas duas representações se encontram no
campo das tecnologias.
As imagens metamorfósicas se materializam com a
criação do computador (enquanto aparelho de

armazenar, alterar e processar dados), tornando
possível ver e produzir imagens. Estas por sua vez,
são alteradas e gravadas por simples sistemas de
botões e comandos quando pressionadas no
aparelho. Esta circunstância se concretiza nas
criações eletrônicas por meio da linguagem do
vídeo, que captura a imagem pela câmera,
posteriormente é modificada em tempos, cores,
tamanhos e formas revelando outra imagem.
Segundo Domingues (1999) "Duas situações são
vividas nas criações com a linguagem do vídeo,
quando as imagens são tratadas eletronicamente: a
fabricação das formas e fabricação dos tempos"
(p. 50).
No campo das imagens científicas é permitido ir
além das imagens metamorfósicas. Este território
compreende ver os fenômenos nunca vistos a olho
nu. As imagens são projetadas em satélites e são
modificadas por processos eletrônicos através do
som, luz e calor e é muito utilizada no campo
biológico e ecológico para observação da
evolução humana e da natureza.
Ao apreciarmos uma fotografia da nossa infância
ou de um registro de um momento festivo de
alegria em nossa vida, viajamos em nossa
imaginação, trazendo recordações, fazendo
diversas leituras e releituras. A foto que olhei hoje,
não será lida por outra pessoa da mesma forma
que fiz.
Quando mergulhamos profundamente em uma
imagem, seja uma pintura, escultura, fotografia,
filmes ou em outros elementos da visualidade
adentramos num mundo em que se mistura o
passado, o presente e a idéia de futuro que
acreditamos.
A multiplicação de imagens por meio do avanço
tecnológico torna necessário compreender os
paradigmas sobre a produção da imagem. Segundo
Lúcia Santaella (In: Almeida, 1999, p. 77) tais
paradigmas são classificados em: pré-fotográfico,
fotográfico e pós-fotográfico.
Ao olharmos uma imagem em companhia de outra
pessoa vão surgir várias leituras, pois cada pessoa
possui seu universo de pensamentos e lembranças,
marcado pelo seu contexto cultural.
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A leitura de imagens (artefatos artísticos
consagrados e/ou os artefatos artísticos em
produção) ocorre envolvendo um processo de
leitura como decodificação mecânica e leitura
como processo de compreensão. Estas duas
ações sintetizadas quando não experimentadas, a
leitura não se realiza completamente. De acordo
com Pillar (1999): "Para compreender precisamos
decodificar e se apenas decodificamos sem
compreender a leitura não acontece" (p. 11).
Convém esclarecer que a aventura de ler uma
imagem ou imagens, não se reduz a criar
significados fechados e técnicos. O apreciar é
um olhar construído, um processo de construção
ou reelaboração de conhecimento como parte do
processo de experimentação da poética visual de
cada pessoa. Para Pillar: "Desse modo
compreender uma imagem implica olhar
construtivamente a articulação de seus
elementos, suas tonalidades, suas linhas e
volumes. Enfim aprecia-la" (Idem).
Segundo Rossi (1999, p. 25) ao citar Housen, o
leitor de imagens passa por estágios de
desenvolvimento estético. Tais estágios são
denominados de: descritivo ou narrativo,
construtivo, classificativo, interpretativo e recriativo.
O ato de ler uma imagem do repertório
emblemático da Arte ou imagens que constituem
o universo da cultura visual, cresce na medida
em que o leitor se habitua (não havendo idade
exata para cada estágio), favorecendo o seu
crescimento e ampliando seus critérios para
distinguir imagens de qualidade e passando a ser
capaz de iniciar como um leitor narrativo até
chegar ao quinto estágio como um leitor recriativo. Para Rossi (1999) "As habilidades de
leitura crescem cumulativamente, á medida que
o leitor vai evoluindo através dos estágios"
(p. 34).
Neste sentido, o acesso ao conhecimento
artístico e estético é imprescindível em tempos
pós-modernos, pois vivemos, em um mundo em
que a imagem interage conosco e interagimos
com ela. Conforme Meira (1999) "Hoje o estético
está na ordem do dia, já que dizem ser a nossa
civilização da imagem" (p. 121).
Partindo de tal afirmativa acreditamos que todas
as sociedades deveriam oferecer condições
concretas para que todo e qualquer indivíduo
passe por um processo de ensino/aprendizagem
objetivando a leitura de imagens uma vez que
nosso aprendizado está em interagir com o que
vemos e lemos "... porque saber, hoje, é ter
acesso a formas de interação e conhecimento
que demanda visibilidade complexa, sendo
extremamente complexa a realidade que vivemos
e convivemos" (Meira, 1999, p. 121).
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Meira (1999) esclarece que o aprendizado exige
uma representação visual, seja concreta ou
abstrata, ou seja, nós aprendemos também
quando conseguimos ler com o olhar.
Contudo percebe-se claramente que em toda a
evolução humana vivemos mergulhados nas
imagens e estas estão presentes não só no exercício
de olhar. É necessário interagir com as imagens,
aprender seu discurso visual, e isto é possível por
meio da mediação provocada por uma ação
educativa em artes visuais.
Desta forma, a importância de realizarmos leituras
de imagens possibilita ampliar o repertório de
conhecimentos que possuímos sobre a produção
artística. Estas leituras se concretizam e se
modificam ao longo do tempo/espaço, através de
um processo de ensino/aprendizagem mediatizado
pela escola e as instituições promotoras da arte.
Todo indivíduo desfruta de imagens da sociedade
contemporânea e já consegue ler estas imagens
antes de ingressar nas instituições de educação
formal ou informal. Pode ser uma leitura ingênua,
de pouco significado, mas está usufruindo de sua
experiência estética e seu discurso visual.
É na escola que este individuo poderá encontrar as
condições necessárias para se tornar um leitor de
imagens. O ensino da arte enquanto disciplina do
saber escolar torna-se o elo entre o conhecimento
visual acumulado por este individuo e a
possibilidade de ampliar sua capacidade para ler
toda e qualquer imagem produzida pela
contemporaneidade.
No processo de ensino/aprendizagem é necessário
que o professor de arte antes de inserir imagens nas
aulas conheça o repertório estético e artístico do
aluno, especificamente na linguagem visual, como
ponto de partida para que possa organizar sua ação
educativa.
Em geral o ensino da arte nas escolas não inclui a
leitura da imagem, porque as aulas de arte são
reduzidas ao fazer, o que vale é a produção final,
independentemente do repertório artístico e
estético visual do aluno.
Outro aspecto que merece destaque é o uso das
imagens como cópias. Neste caso o professor de
arte conduz os alunos a copiar as imagens e não
serem leitores das mesmas.
Esta preocupação em formar leitores de imagens
surgiu a partir da década de oitenta no Brasil. Foi a
partir dos estudos e pesquisas desenvolvidos pela
Profª. Dr.ª Ana Mae Barbosa da Universidade de
São Paulo - USP, com sua Abordagem Triangular
que houve uma clara e fecunda demonstração da
necessidade de repensar o ensino da arte até então
vivenciado no Brasil.
19

A Abordagem Triangular compreende o processo de
ensino/aprendizagem da arte a partir de três
componentes interligados entre si: leitura (imagem),
contextualização (da imagem) e fazer artístico.
Estes três componentes não são experimentados
criteriosamente nesta ordem, pois depende da
metodologia de cada professor.
Sua concepção formulada, sistematizada e
experimentada para o ensino das artes visuais propõe
o ato de ler imagens nas aulas de arte, objetivando a
formação artística e estética dos alunos.
Um dos elementos que compõe a Abordagem
Triangular exige do professor de arte uma maior
atenção, pois este se apresenta como um dos
elementos fundamentais para que os alunos tenham
acesso a produção artística universal, ou seja, é na
leitura da imagem que a Profª. Dr.ª Ana Mae
Barbosa, abre uma importante e necessária discussão
em defesa da democratização do acesso a arte.
Influenciada pelas contribuições de diversos autores
e, sobretudo do pensamento do Prof. Paulo Freire a
mesma compreende que é a partir das aulas de arte
que o aluno poderá ter, em alguns lugares, o primeiro
contato com os emblemas da arte tanto de seu
próprio contexto cultural como a partir dele dialogar
com outros contextos culturais.
Muitos professores sem nenhuma formação
específica na área de arte experimentam a
Abordagem Triangular como fases. Em primeiro
momento leitura da obra de arte, segundo a
contextualização e em seguida o fazer artístico
(criação).
Esta prática vivenciada por alguns professores
compromete a Proposta Triangular em virtude de
uma incompreensão dos componentes que
constituem a proposta.
Porém, um ensino da arte que integre os três
componentes da Abordagem Triangular, não se limita
a ler produções consagradas nos museus ou em
outros espaços, também se estende à leitura de
outras produções artísticas .
O professor de arte quando estimula a percepção visual
do aluno, o mesmo possivelmente decodifica a imagem.
4

5

Paulo Freire nasceu em Pernambuco em 1921 sempre demonstrou ser
muito comprometido com a educação no Brasil. Desenvolveu vários
trabalhos no MEC (Ministério de Educação e Cultura) e foi professor da
Universidade Federal de Pernambuco. Preocupado com o analfabetismo
no Brasil, desenvolveu o método de Alfabetização Paulo Freire. Esta
estratégia metodológica fez estimular grandes movimentos da educação
popular. O seu método se estendeu no Chile e em vários países da África.
Foi autor de vários livros. Pedagogia da Autonomia - Saberes necessários
à prática educativa 7ª edição 1996. Pedagogia do Oprimido, Educação
como Prática da Liberdade, editado pela Ed. Paz e Terra, entre outros.
Produções artísticas consagradas são os artefatos artísticos que adquiriram
um status durante todo o percurso histórico da Arte. A produção artística
em andamento corresponde aos trabalhos que estão sendo construídos
pelos artistas, que poderão (ou não) adquirir a condição de obra de arte.
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Esta decodificação não pode estar presa a
elaboração de questionários a respeito dos
elementos formais da imagem, ou então
informações do autor da produção artística. Esta
prática torna a leitura mecânica e desprazerosa.
O ato de ler imagens proporciona o ato de pensar
sobre a imagem, estimulando a imaginação do
aluno e contribuindo para que construa seus
próprios significados, num processo de elaboração
e reelaboração do discurso visual.
É necessário também que o professor de arte,
compreenda o desenvolvimento estético do aluno,
não com o objetivo de julgar se a leitura dele está
certa ou errada e sim orientar a evolução estética
do mesmo.
Por fim as imagens estão carregadas de elementos
que nem todos percebem, só a realização de
exercícios de leitura tendo a Abordagem Triangular
como uma das referências possíveis poderá
enriquecer o repertório estético e artístico do
aluno, desmistificando seus elementos, suas
tonalidades, seus volumes, suas cores, sua temática
entre outros.
Muitos limitam a Abordagem Triangular só ao
ensino das artes visuais, mas sua concepção faz
refletir e questionar a ação educativa do professor
de arte, a sua formação, a metodologia, a inclusão
e valorização dos indivíduos em sua própria
cultura, a valorização das produções artísticas não
consagradas. Contudo a Abordagem Triangular
permite repensar o ensino da arte como área de
conhecimento.
O ensino da arte enquanto disciplina do saber
escolar tem a finalidade de formar indivíduos
conscientes e críticos de suas próprias imagens,
articulando um diálogo entre a imagem e o leitor.
Pois através da imagem, aprendemos e
construímos conhecimento.
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Oficina de Design:

Sistema Colaborativo de Gestão de Aprendizagens
Vítor Alexandre da Cunha Marmelo

O processo educacional é parte integrante desta
sociedade em permanente mutação, onde a acção
pedagógica sente necessidade de alcançar
respostas às inquietações geradas pelo paradigma
da transformação, característico da era da
comunicação e onde o conhecimento não é
estático, onde nada é definitivo, onde só ensina
quem aprende.
Um novo paradigma exige a utilização de
ambientes adequados às novas aprendizagens,
ricos em recursos, experiências diversificadas e
com a utilização das novas tecnologias de
comunicação, que estimulem a capacidade de
pensar e de se expressar com clareza, de
solucionar problemas e tomar decisões.
Nesta perspectiva, o uso das tecnologias da
informação e comunicação no processo de
ensino-aprendizagem tende a transformar
significativamente os papéis dos intervenientes. A
visão de uma aprendizagem acelerada e
personalizada tem vindo a ser substituída por
acções colaborativas geradoras de uma memória
colectiva compartilhada, que corresponde a um
saber produzido em grupo e disponibilizado num
espaço sem fronteiras, assíncrono e atemporal.
A proliferação de computadores com ligação à
Internet nas escolas e em casa aumenta o
potencial para envolver os alunos em actividades
de colaboração através da Internet. Do mesmo
modo, que o telefone, a televisão, a rádio e
jornais o fazem hoje, também as comunidades
virtuais e ambientes artificiais compartilhados
farão
parte
do
nosso
quotidiano.
Consequentemente,
as
experiências
de
aprendizagem à distância serão encaradas com
normalidade por todos os estudantes, ainda
quando o mesmo conteúdo possa ser ensinado
presencialmente. Por esta razão, todo o acto de
ensinar terá num futuro, não muito distante,
atributos semelhantes aos do ensino a distância.
Neste artigo apresento, ainda que sucintamente,
alguns dos resultados dum estudo efectuado no
âmbito da minha tese de mestrado intitulada
"Oficina de Design: Sistema Colaborativo de
Gestão de Aprendizagens" desenvolvido na
Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto (Tecnologia Multimédia). Esse estudo visou
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o desenvolvimento de um sistema de gestão de
aprendizagens intitulado Oficina de Design, que
é também uma aplicação multimédia, através da
qual se pretende dar uma nova perspectiva ao
ensino das Artes Visuais no contexto educacional
português, procurando tirar partido da
versatilidade oferecida pela Internet, no que
concerne a integração de diferentes meios e a
capacidade de desenvolvimento de conteúdos
num contexto flexível e agradável.

As TIC no ensino das Artes Visuais
A Internet põe hoje ao dispor das comunidades
escolares um mundo de informação muito vasto,
que possibilita a realização de trabalhos de
investigação em áreas variadas do currículo,
assim como a aquisição de técnicas para a
recolha e o tratamento de informação. A sua
utilização no âmbito das disciplinas artísticas
poderá, neste contexto, representar uma maior
valia no que concerne a ampliação das
capacidades de leitura e descodificação de
mensagens visuais, por parte dos alunos. Para
além disto, as TIC (Tecnologias de Informação e
de Comunicação) podem dar um precioso
contributo para aperfeiçoar e melhorar os
contextos tradicionais das áreas artísticas e de
expressão visual.
É urgente que o processo de ensinoaprendizagem signifique educar dentro de um
contexto
comunicacional
participativo,
interactivo, vivencial e no qual as novas
tecnologias de informação e comunicação nos
proporcionem interacções mais amplas, que
combinem o presencial e o virtual. Neste
contexto, é fundamental colocar o conhecimento
à disposição de um número cada vez maior de
pessoas e para isso é preciso dispor de ambientes
de aprendizagem em que as novas tecnologias
sejam ferramentas instigadoras, capazes de
colaborar para uma reflexão crítica, para o
desenvolvimento da pesquisa, sendo facilitadoras
da aprendizagem de forma permanente e
autónoma.
O simples uso da tecnologia, e das vantagens que
ela oferece, não garante, por si só, o
desenvolvimento da consciência artística ou a
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construção de conhecimentos acerca da Arte. É
essencial ter o conhecimento das ferramentas
que existem para a realização deste tipo
actividades, estar consciente das suas
possibilidades, mas é também essencial saber ir
além da mera aplicação dessas possibilidades. A
inevitabilidade da introdução da tecnologia
multimédia nas salas de aula terá como
consequência a necessidade de desenvolver
modelos de aprendizagem mais adequados a esta
nova realidade. É portanto necessário
desenvolver cenários em que os tradicionais
métodos instrucionistas sejam preteridos em
favor de outros, mais criativos e flexíveis,
capazes de despoletar nos alunos competências
no domínio das Artes Visuais.
O envolvimento de professores de disciplinas
ligadas à educação artística poderá, neste
contexto, representar uma maior valia no que
concerne a ampliação das capacidades de leitura
e descodificação de mensagens visuais, por parte
dos alunos. Para além disto, as TIC podem dar um
precioso contributo para aperfeiçoar e melhorar
os contextos tradicionais das áreas artísticas e de
expressão visual.

pela educação artística e possibilitar-lhes o acesso
a competências no que concerne a aplicação e
utilização de imagens no contexto da Internet e
outros suportes multimédia.
Foi partindo destas premissas e perante a
verificação de que, actualmente, o número de
aplicações educacionais dedicadas às Artes
Visuais disponíveis na Web é pouco significativo
- situação que se agrava ainda mais quando
considerada a realidade nacional - que
desenvolvi aquele que é o primeiro ambiente
educacional virtual em língua portuguesa,
dedicado exclusivamente à aprendizagem de
conteúdos directamente relacionados com as
Artes Visuais, a Oficina de Design. Pretendi, desta
forma, contribuir para a aprendizagem ao nível
das artes visuais numa perspectiva inovadora, isto
é, que favorecendo a participação entre os
utilizadores, possibilitando a pesquisa, a
aprendizagem pela descoberta e a recriação dos
conhecimentos, apresentando uma visão
integradora na sua concepção e propiciando a
interdisciplinaridade.

A Oficina de Design
As novas tecnologias trazem novos horizontes ao
ensino das artes. Os trabalhos de investigação
podem ser compartilhados por outros alunos e
divulgados instantaneamente em rede para quem
quiser. Alunos e professores encontram inúmeros
recursos que facilitam a tarefa de preparar as
aulas, fazer trabalhos de pesquisa e ter materiais
atraentes para apresentação. O processo de
ensino-aprendizagem pode ganhar assim
dinamismo, inovação e poder de comunicação
nunca antes alcançados.
Dentro deste quadro, os meios computacionais
aliados às ferramentas de aprendizagem
possibilitam aos alunos não só a criação de
formas de arte, mas também a pesquisa quanto à
forma como a arte e os artistas contemporâneos
estão a utilizar o computador e outras novas
tecnologias para produzir obras de arte. Isto
permite aos alunos desenvolverem conceitos que,
atravessando os contextos da estética e da crítica,
abrem a possibilidade de observar, discutir e
emitir juízos acerca do seu trabalho, bem como
em relação ao trabalho dos outros.
Assim, para que o processo de ensinoaprendizagem das Artes Visuais evolua de acordo
com os paradigmas emergentes, é necessário
estimular a reflexão estética e a análise crítica na
prática pedagógica dos professores responsáveis
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A plataforma educacional "Oficina de Design"
procura assumir-se como um contributo para a
difusão de conhecimentos e aprendizagens
relativas ao ensino das Artes Visuais em geral,
com incidência particular no domínio do ensino
do design. É uma ferramenta que pretende dar
uma nova perspectiva ao ensino das Artes Visuais
aos alunos do 3º ciclo do ensino básico e do
secundário, procurando tirar partido da
versatilidade oferecida pela Internet, no que
concerne a integração de diferentes meios e a
capacidade de desenvolvimento de conteúdos
num contexto flexível e agradável.
No entanto, a Oficina de Design não deve ser
encarada como um mero ambiente de ensino
virtual, mas também como um ambiente que
apoia o ensino presencial das disciplinas
implicadas,
assumindo-se
como
um
complemento aos conteúdos abordados na sala
de aula. Do ponto de vista pedagógico, o
objectivo principal desta plataforma é, numa
primeira abordagem, permitir que os alunos
aprendam através de conceitos a serem expostos,
aliados a uma variedade de experiências a serem
executadas com o uso do computador numa
perspectiva de que essa interactividade os
conduza a uma maior motivação e empenho no
cumprimento das actividades lectivas.
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Figura 1 - Página de entrada na plataforma

A plataforma foi concebida segundo um modelo
teórico enquadrado pela "Aprendizagem
Colaborativa Apoiada por Computador" e
através de módulos baseados na Internet. Estes
assentam numa estrutura tecnológica e
comunicacional que tira partido das ferramentas
Open Source disponibilizadas por diferentes
organizações empenhadas no desenvolvimento
do projecto GNU: (http://www.gnu.org).
A
Oficina
de
Design
centra-se
no
desenvolvimento de actividades on-line através
das quais se procura desenvolver a criatividade,
a imaginação e a literacia visual dos alunos,
permitindo-lhes alargar a capacidade de
combinar espírito analítico e intuição na
exploração de materiais, tecnologias e
processos para a concepção de respostas
inovadoras mas, simultaneamente, adaptadas à
realidade e aos problemas suscitados pelo
quotidiano.

Neste contexto, as actividades a desenvolver devem
estar de acordo com o alargamento das estratégias de
ensino-aprendizagem e aprofundamento dos
conteúdos das diversas disciplinas que constituem o
currículo das Artes Visuais, potencializando os
recursos informáticos existentes nas escolas. As
actividades a desenvolver são baseadas nas etapas do
"Método de Design", adoptando uma metodologia de
trabalho por projecto o que permite estabelecer uma
relação dinâmica entre a teoria/investigação e uma
prática ligada à realidade dos alunos.
O planeamento da arquitectura geral desta plataforma
educacional começou pois precisamente pelo
entendimento do modelo de tarefas a desenvolver
pelos seus utilizadores numa perspectiva
colaborativista de aprendizagem, precedido pela
criação da estrutura do sistema que possibilita o
acesso aos diferentes conteúdos disponibilizados. O
organigrama representado na Figura 2 identifica a um
nível macro a tipologia do modelo implementado.

Figura 2- Arquitectura geral da Oficina de Design
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Como se pode constatar, a plataforma de
aprendizagem Oficina de Design foi estruturada
de forma a facilitar a navegação e o acesso à
informação por parte dos seus utilizadores. Para
tal, foram criadas sete secções principais Actividades, Alunos, Professor, Recursos, Roteiro,
Info e Mapa que estão dotadas de uma estrutura
que assenta num modelo de hierarquização de
conteúdos.
Para uma máxima funcionalidade e legibilidade,
a interface da Oficina de Design foi
implementada através de unidades modulares que
garantem a consistência de um padrão visual, ou
seja, com o mesmo layout, estilo de gráficos,
convenção editorial e organização hierárquica
dos conteúdos. Também as diferentes formas de
representação da informação procuram cumprir a
sua função essencial de comunicação com o
utilizador, facilitando a compreensão da
mensagem.
A facilidade de acesso aos conteúdos por parte
dos utilizadores foi considerada como um factor
essencial para o sucesso da plataforma de
aprendizagem. Assim, o nível de conhecimentos
técnicos necessários para desenvolver uma
actividade on-line é mínimo ou seja, não existe
uma barreira tecnológica para a utilização e
partilha de conteúdos. Na Oficina de Design a
actualização dos conteúdos e actividades é
facilitada pela arquitectura cliente/servidor
através da qual os professores e administradores
da plataforma fazem a gestão de conteúdos de
uma forma transparente e de fácil execução.
Dois outros factores considerados no projecto da
arquitectura do sistema foram ainda a
preocupação com a independência de plataforma
e o uso de Software Livre (Open Source),
tornando o sistema aberto. A aplicação
implementada é sustentada por um servidor Web
do tipo Apache, conjugado com um sistema base
de dados relacional MySQL ? componentes de
código aberto muito utilizados no que concerne o
desenvolvimento de aplicações para a Web.
Para que o leitor se possa familiarizar com os
conteúdos da Oficina de Design sugiro uma visita
on-line, no endereço http://get.to/oficinadesign,
mais concretamente à secção de "Roteiro" onde
encontrará um "Roteiro Exploração" que descreve
cada uma das sete principais áreas desta
plataforma, tendo em conta as suas características
e as funcionalidades disponibilizadas.
Para terminar, gostaria de deixar aqui um convite
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para que cada um dos nossos leitores aceda à
plataforma e crie um perfil de acesso na área do
"Professor" que lhe permitirá testar as
funcionalidades implementadas. Pode ainda
deixar o seu contributo para a ampliação do
repositório de conhecimentos, o qual passará a
estar acessível a todos os utilizadores da
plataforma (Área de Recursos).
Se desejar, poderá ainda navegar pela plataforma,
experimentando e analisando as funcionalidades
e conteúdos disponibilizados, registando
posteriormente o resultado dessa experiência
num inquérito. Para tal, deverá apontar para a
área de "Info" e aí responder a um formulário que
têm por objectivo avaliar os aspectos
pedagógicos, os conteúdos, as funcionalidades, a
interface e a navegabilidade da Oficina de
Design, contribuindo desta forma para optimizar
o ambiente de comunicação, a tecnologia
desenvolvida, a metodologia e a estratégia de
implementação.
Perante a realidade da sociedade pós-moderna, as
mudanças tecnológicas e o reconhecimento da
era da informação, urge rever os pressupostos e
modificar substancialmente as práticas em curso
no domínio do ensino das Artes Visuais no
contexto nacional.
Um novo paradigma exige a utilização de
ambientes apropriados para aprendizagem, ricos
em recursos, experiências diversificadas com a
utilização das novas tecnologias de comunicação,
que estimulem a capacidade de pensar e de se
expressar com clareza, de solucionar problemas e
tomar decisões adequadamente.
Com
o
desenvolvimento
da
aplicação
apresentada no presente artigo - a Oficina de
Design - procurou-se explorar a Internet, como
meio activo de aprendizagem colaborativa, que
forneça, de forma integrada, os recursos
necessários para o desenvolvimento de
actividades colaborativas de aprendizagem no
domínio das Artes Visuais.
Assim, um sistema de aprendizagem colaborativo
baseado na Internet não é apenas uma disciplina
cujo professor incorpora estratégias colaborativas
e as apresenta numa página da Web, mas um
novo modelo educativo, com estratégias
pedagógicas que aproveitam as qualidades
inéditas das novas tecnologias de comunicação,
com o objectivo de capacitar os alunos e as
instituições educacionais para a sociedade de
informação
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Relatos
Maria Lucinda Meneses Figueira da Costa

I

Clube de fotografia
Os clubes das áreas artísticas dinamizam grande
parte das actividades extra curriculares das escolas,
clubes de teatro, dança, música, cerâmica, pintura,
fotografia por exemplo. São espaços de
aprendizagem que os alunos valorizam porque
aprendem fazendo. E são também valorizados pelos
professores porque aí conseguem pôr em pratica
currículos mais ricos do que nas actividades
curriculares. Nos clubes há mais liberdade de
acção e mais motivação sem a pressão da
obrigatoriedade e, por isso se aprende tanto.
Os clubes de fotografia não precisam de grandes
recursos, apenas precisam de bons professores.

Através da fotografia a abordagem à imagem na era
da cultura visual tem um sentido pertinente, nas
palavras da professora Lucinda: 'actualmente, as
imagens exercem um grande poder de sedução nos
jovens, no entanto eles não possuem o domínio de
competências específicas para a compreensão e
utilização da linguagem visual, por isso, torna-se
necessário que a escola promova a alfabetização
visual, nomeadamente através da fotografia…'.
Ao fazer fotografia as crianças entram no mundo
mágico da câmara escura, nas metáforas da
'câmara clara', na complexidade da criação de
duplos através da luz. Ao interpretarem as suas
fotografias elas adquirem o vocabulário e o sentido
crítico que as ajudará também a saber ver e saber
ler as imagens mediáticas que invadem os seus
quotidianos.

Clube de Fotografia na Escola C+S de Abravezes
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Clube de Fotografia na Escola EB, 2/3 Grão Vasco
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II

Gravuras
Acção de Formação de CFAN - VISEU 2005
Ser professor de artes passa pelo exercício das
artes, para muitos é importante fazer trabalhos
artísticos não só por razões pessoais mas também
porque isso os ajuda a ser melhores professores.
Por vezes é difícil, o tempo livre é muito pouco,
mas é sempre compensador, fazer uma prática
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sistemática do desenho, da pintura, da escultura
ou de outras técnicas e experimentar coisas
novas, partilhar experiências e discutir sobre elas.
Foi o que se fez nesta acção de formação em
Viseu (Escola Secundária Alves Martins, Outubro
2005).

Augusta

Beatriz

Carlos Albuquerque

Helena

Ilídio

Isabel Cruz
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Isabel Viegas

Lucinda

Marco

Marcelo
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Manuel Vaz

Manuela Aresta

Maria Custódia
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Maria do Céu

Paula Vilhena

Paula Aresta
Salomão

Paula Raínho
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Tony
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43 cores
(18 transparentes, 16 opacas, 15 brilhantes e 4 fluorescentes)

55 cores
(25 cores básicas + 30 cores de efeito)

é uma gama diversificada
e colorida que oferece
elevada qualidade,
destinada a todos os níveis
de ensino, artistas
e profissionais.
Todos os produtos
são ecologicamente adequados
e inóquos para a saúde,
sendo produzidos conforme
os padrões internacionais.

8 cores

III

Serigrafias
Acção de Formação de CFAN - VISEU 2005
(Margarida Marinho)

Neste número da revista quis trazer algumas
imagens das actividades que se foram
desenvolvendo nas acções de formação do Centro
de Formação de Professores Almada Negreiros.
Segundo as novas directrizes do governo as artes e
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outras áreas científicas deixaram de ser prioritárias
na formação de professores. As acções de formação
deixaram de ser financiadas na nossa área. Para
onde vai a formação de professores sem
financiamento?
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Caso não queira destruir esta folha, pode fotocopiar este boletim.

Se deseja receber a revista IMAGINAR, faça-se associado da APECV e envie este formulário para:

APECV, Rua Dr. Ricardo Jorge, nº 19 - 2º, sala 5, 4050-514 Porto
Inscrição: € 7,50 (juntar cheque no momento da inscrição)

Quotas anuais: € 30 (a pagar por cobrança postal)

Nome
Morada
Código Postal

Telefone

E-mail
Data Nasc.

/

/

BI nº

/

Assinatura:

Nº Cont.

NÍVEL DE ENSINO:
ESCOLA:

Data:

/
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Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual
Centro de Formação de Professores Almada Negreiros

Associação de Professores
de Expressão e Comunicação Visual
Nº

Plano de Formação para 2006
(A AGUARDAR FINANCIAMENTO)

Designação da acção de formação

Horas
Créditos

Destinatários

Local

Cronograma

Região Norte
01

APRENDER GEOMETRIA
COM O CABRI GEÓMÈTRE

25 horas
1 crédito

Professores do 2º Ciclo do 4º e 5º Grupos e
do 3º Ciclo do 1º e 5ºº Grupo

PORTO

10 de Novembro
a
20 de Dezembro

02

FOTOGRAFIA - I

25 horas
1 crédito

Educadores de Infância, Professores d9o 1º
Ciclo e Professores de EVT dos 2º e 3º
Ciclos do Ensino Básico e Secundário

PORTO

6 de Junho
a
14 de Julho

03

SERIGRAFIA

25 horas
1 crédito

Professores do 5º, 7º e 8º Grupos do 2º
Ciclo do Ensino Básico e do 5º Grupo do
3º Ciclo e Secundário

PORTO

5 de Junho
a
22 de Julho

04

TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO

50 horas
2 créditoS

Professores do 5º, 7º e 8º Grupos do 2º
Ciclo do Ensino Básico e do 5º Grupo do
3º Ciclo e Secundário

PORTO

6 de Março
a
15 de Julho

05

A BANDA DESENHADA: UM MEIO DE EXPRESSÃO
VISUAL E ESCRITA
(Oficina de Formação)

25 horas presencias
+
25 horas de trab. autónomo
1 a 2 créditos

Professores do 1º Ciclo, dos 1º, 2º, 3º e
EVT do 2ºCiclo e dos 5º, 8ºA e 8ºB do 3º
Ciclo e Secundário

PORTO

15 de Novembro
a
20 de Dezembro

06

A MODELAÇÃO
NO DESENVOLVIMENTO PSICO-MOTOR

25 horas
1 crédito

Educadores de Infância e Professores do
Ensino Básico

PORTO

13 de Fevereiro
a
30 de Março

07

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PARA ALUNOS COM NEE

25 horas
1 crédito

Educadores de Infância e Professores do
Ensino Básico e Secundário

PORTO

5 a 30 de Junho

08

TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO PARA ALUNOS COM NEE *

25 horas
1 crédito

Professores do 1º, 2º, 3º 5º, 7º e 8ºGrupos e
Ed. Musical do 2º Ciclo e do 5º, 8ºA, 8ºB e
Ed. Musical do 3ºCiclo

PORTO

3 a 30 de Julho

09

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PARA ALUNOS COM NEE *

25 horas
1 crédito

Educadores de Infância e Professores do
Ensino Básico e Secundário

PORTO

6 de Setembro
a
15 de Novembro

10

GEOMETRIA - NOVAS ABORDAGENS

25 horas presencias
+
25 horas de trab. autónomo
1 a 2 créditos

Professores do 4º, 5º, 7º e 8ºGrupos do 2º
Ciclo e do 1º e 5º Grupos do 3ºCiclo e
Secundário

PORTO

7 de Março
a
27 de Abril

01

A BANDA DESENHADA: UM MEIO DE EXPRESSÃO
VISUAL E ESCRITA
(Oficina de Formação)

25 horas presencias
+
25 horas de trab. autónomo
1 a 2 créditos

Professores do 1º Ciclo, dos 1º, 2º, 3º e
EVT do 2ºCiclo e dos 5º, 8ºA e 8ºB do 3º
Ciclo e Secundário

VISEU

8 de Setembro
a
30 de Outubro

02

O DESENVOLVIMENTO GRÁFICO PLÁSTICO DA
INFÂNCIA À ADOLESCÊNCIA

25 horas
1 crédito

Educadores de Infância, Professores do 1º
Ciclo e de EVT do 2º e 3º Ciclos

MARINHA
GRANDE

2 de Outubro
a
3 de Novembro

01

A BANDA DESENHADA: UM MEIO DE EXPRESSÃO
VISUAL E ESCRITA
(Oficina de Formação)

25 horas presencias
+
25 horas de trab. autónomo
1 a 2 créditos

Professores do 1º Ciclo, dos 1º, 2º, 3º e
EVT do 2ºCiclo e dos 5º, 8ºA e 8ºB do 3º
Ciclo e Secundário

LISBOA

11 de Setembro
a
20 de Dezembro

02

O DESENVOLVIMENTO GRÁFICO PLÁSTICO DA
INFÂNCIA À ADOLESCÊNCIA

25 horas
1 crédito

Educadores de Infância, Professores do 1º
Ciclo e de EVT do 2º e 3º Ciclos

CALDAS
DA
RAINHA

16 de Novembro
a
22 de Dezembro

01

A MODELAÇÃO
NO DESENVOLVIMENTO PSICO-MOTOR

25 horas
1 crédito

Educadores de Infância e Professores do
Ensino Básico

ÉVORA

6 de Setembro
a
13 de Outubro

02

WORKSHOP - ANIMAÇÃO DA PALAVRA À IMAGEM

25 horas
1 crédito

Educadores de Infância e Professores do
Ensino Básico

ÉVORA

6 de Novembro
a
15 de dezembro

03

WORKSHOP - SUCATE-ME

25 horas
1 crédito

Educadores de Infância e Professores do
Ensino Básico

ÉVORA

12 de Junho
a
22 de Julho

04

A BANDA DESENHADA: UM MEIO DE EXPRESSÃO
VISUAL E ESCRITA
(Oficina de Formação)

25 horas presencias
+
25 horas de trab. autónomo
1 a 2 créditos

Professores do 1º Ciclo, dos 1º, 2º, 3º e
EVT do 2ºCiclo e dos 5º, 8ºA e 8ºB do 3º
Ciclo e Secundário

ÉVORA

20 de Abril
a
30 de Maio

01

O BATIK NO DESENVOLVIMENTO
PSICOMTOR/DESTREZA MANUAL COM ALUNOS DE
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS *

25 horas
1 crédito

Professores do 1º Ciclo, dos 1º, 2º, 3º, 4º,
5º, 7º e 8º Grupos do 2ºCiclo e do 5º
Grupo dp 3º Ciclo e Secundário

S. BRÁS
DE
ALPORTEL

7 de Setembro
a
20 de Outubro

02

MODELAÇÃO / CERÂMICA COMO DESENVOLVIMENTO
PSICOMOTOR NOS ALUNOS COM NECESSIDADES
EDUCATIVAS ESPECIAIS *

50 horas
2 créditos

Professores do 1º Ciclo, dos 1º, 2º, 3º, 4º,
5º, 7º e 8º Grupos do 2ºCiclo e do 5º
Grupo dp 3º Ciclo e Secundário

S. BRÁS
DE
ALPORTEL

4 de Maio
a
30 de Julho

03

CERÂMICA / TÉCNICAS E FORMAS

25 horas
1 crédito

Professores do 1º Ciclo, do 5º Grupo do 2º
Ciclo e dos 5ª grupo e Educação
Tecnológica do 3º Ciclo e Secundário

S. BRÁS
DE
ALPORTEL

6 de Novembro
a
20 de Dezembro

04

AUXILIARES DIDÁCTICOS DIGITAIS

25 horas
1 crédito

Educadores de Infância e Professores do
Ensino Básico e Secundário

FARO

11 de Setembro
a
20 de Outubro

Região Centro

Região LISBOA

Região Alentejo

Região Algarve

* A AGUARDAR ACREDITAÇÃO

UNIÃO EUROPEIA
Fundo Social Europeu
Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual - Centro de Formação de Professores Almada Negreiros
Rua Dr. Ricardo Jorge 19, 2º- Sala 5 • 4050-514 Porto • Tels.: 223390092 / 223326617 / 917688802 • E-mail: apecv@hotmail.com • www.apecv.pt
Dezembro 2006

33

Notícias

1

Workshops: Safari fotográfico - Arte e Ambiente

Saídas uma vez por mês, (marcha da montanha) no terceiro sábado de cada mês.
Preço associados: 15 euros
Não associados: 25 euros

Informações adicionais
contactar a APECV - apecv@apecv.pt

Necessário trazer merenda

Calendário das saídas:

Inscrição
(com pagamento) até ao dia 5 do mês em que se
realiza o workshop.
Local da partida
junto da Câmara Municipal do Porto às 08 horas

2

Dia 21 de janeiro

- Serra da Freita

Dia 18 de Fevereiro

- Serra do Lindoso

Dia 18 de Março

- serra do Gerês

Dia 20 de Maio

- serra da Estrela

Dia 17 de Junho

- serra Amarela

IV CONCURSO DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
- "Eu e o ambiente, nós e a floresta"
Regulamento

A APECV - Associação de Professores de Expressão e
Comunicação Visual, promove o IV Concurso
Nacional de Expressão Plástica, aberto aos alunos de
todos os níveis de ensino: do pré-escolar ao superior.
Os trabalhos subordinados ao tema "Eu e o ambiente,
nós e a floresta" poderão ser apresentados em suporte:

Serão atribuídos prémios aos três melhores trabalhos
de cada um destes grupos:

1- bidimensional (papel, cartão...) até ao formato A3:
desenho, pintura, gravura, colagem, fotografia...

O júri decidirá sobre os casos omissos.

2- digital (cd-rom, dvd, mini-dv...) até 10 minutos de
duração: vídeo, animação, multimédia ...
No verso de cada trabalho deverá ser escrito o nome,
idade, ano e turma , nome do Prof. responsável,
nome da escola - morada completa e telefone.
Cada estabelecimento de ensino poderá participar
com 20 trabalhos, a enviar até ao dia 31 de Janeiro
de 2006, para:
APECV
Rua Dr. Ricardo Jorge, 19, 2º sala 5
4050-514 Porto
36

1º grupo - Pré-escolar, 2º grupo - 1º ciclo, 3º grupo 2º ciclo, 4º grupo - 3º ciclo, 5º grupo - Secundário,
6º grupo - Superior

Com os trabalhos apresentados a concurso será feita
uma exposição a realizar em Viseu de 1 a 5 de Março
de 2006 durante o Congresso Internacional da InSEA
- Sociedade Internacional de Educação através da
Arte - e no 18º Encontro Nacional da APECV durante
os dias 11 e 12 de Maio, a realizar na ESE de Beja.
Será editada uma colecção de postais com os
trabalhos premiados.
Caso pretenda a devolução dos trabalhos, deve
enviar um envelope endereçado e selado.
Apoios: AREAL EDITORES; EBERHARD FABER;
STAEDTLER
Dezembro 2006
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Para informações, contactar:

S TA E D T L E R Po r t u g u e s a , L d a .
Tel.: 219 156 700 • Fax: 219 156 706 • E-mail: formacao@staedtler.pt

3

JORNADAS PEDAGÓGICAS
- fim-de-semana no hotel Ofir

As acções de formação deixaram de ser
financiadas. A necessidade da oferta de formação
tem de ser mantida e deve ser realizada em vários
cenários, de modo a que se possibilite a sua
frequência a todos os docentes. O nosso plano de
formação visa a formação de todos os grupos
disciplinares, uma vez que o currículo das artes
visuais é sempre transversal e ainda a experiência
de algumas técnicas específicas do 5º grupo.
Nesse sentido, estamos a organizar estas jornadas
pedagógicas, com a duração de 15 horas (sexta e
sábado) nos dias 27 e 28 de Janeiro de 2006 no
hotel Ofir.
01 - O diário de viagem
02 - Arte em espaços públicos como recurso
pedagógico

03 - A Expressão Plástica para crianças com
necessidades educativas especiais
04 - Exploração da animação de formas, através do
suporte de placas de gesso
05 - Expressão plástica e desenho.
Preço dos Workshops
Associados
40€
Não associados
55€

4
5

Preço dos Workshops + alojamento
Associados
workshop + uma noite de alojamento (sexta-feira) e jantar convívio

quarto duplo
single

77€
88€

Preço dos Workshops + alojamento
Não associados
workshop + uma noite de alojamento (sexta-feira) e jantar convívio

quarto duplo
single

92€
103€

Prazo de inscrição 10 de Janeiro de 2006 (a
inscrição só é válida com o respectivo pagamento).
Brevemente colocaremos aqui o plano com os
conteúdos a desenvolver e a ficha de inscrição,
esta, também será enviada aos associados e escolas
durante o mês de Novembro.
Número mínimo para cada acção, 15 formandos.
Caso a acção não se realize por falta do número
mínimo de formandos, será devolvida a quantia
paga aos inscritos.
Aos participantes será entregue um certificado de
formação e o recibo.
Dispensa de serviço docente: solicitar dispensa de
serviço ao Conselho Executivo da sua escola, com
cinco dias de antecedência, ao abrigo do despacho
nº 185/92.
Inscrições: apecv@apecv.pt

XVIII NCONTRO DA APECV
- Beja 2006

Próximo Encontro, a realizar em BEJA, nos dias 10 e 11 de Maio de 2006.

NOVIDADES ON-LINE: Pesquisa Digital
www.pesquisadigital.com

O Pesquisa Digital é um site brasileiro de consultas e
pesquisas, em todas as áreas do conhecimento
humano. Com conteúdo próprio, ele possui milhares
de páginas, textos, imagens, filmes e animações, ele é
mantido com recursos próprios e acesso gratuito para
escolas públicas e particulares, para todos os países de
38

língua portuguesa.É o único site que oferece espaço
para publicações de Teses e monografias, sem custo.
Acesso para sócios da APECV:
Usuário:
apecvtp
Senha:
apecv200501
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