
                                   
 

Centro de Formação de Associação das Escolas de Matosinhos                                                                                                                           Escola-Sede: Escola Secundária Augusto Gomes 
 

P l a n o  d e  F o r m a ç ã o  d e  P e s s o a l  D o c e n t e  -  2 0 0 9  

C344. (Re)utilizar com criatividade através da Expr essão Plástica  
 

 

 
Acção  ac red i t ada  j unto  do  CCPFC  -  Conse lho  C i en t í f i co -P edagóg i co  d a  Fo rmação  Cont ínua  

Cand id a ta  a  co f i nanc i amen to  no  âmb i t o  do  QREN/POPH -  T ipo l og i a  3 . 5  

R. Damão 4450-107 MATOSINHOS   tel. 229399260  Ext. 44   fax. 229389686     E-mail: cfaematosinhos@mail.telepac.pt     http://www.cfaematosinhos.eu 

 

Modalidade / Horas 
Curso, 25 horas 
 
Público-alvo 
Educadores de Infância (Grupo de recrutamento 100) 
 
Formador(es) 
Paula Pereira 
 
Calendários-horários / Local 
Turma A: Junho - 3, 5, 17, 19, 24, 26   Julho - 1 das 
18.45-20.45h e 3 das 18.45-21.45h (As sessões em falta 
serão marcadas por acordo entre formador e 
formandos).  Prazo-limite de inscrição - 29 de Abril. 
Local - ES Augusto Gomes - Sala de Desenho. 
 
Razões justificativas da acção: Problema / 
Necessidade de formação identificados 
A realização de actividades de expressão utilizando 
materiais de desperdício e técnicas variadas, 
desenvolvem na criança a imaginação, o gosto pela 
descoberta, estimulam a curiosidade e a criatividade e 
permitem a autocrítica e uma maior consciencialização 
ambiental. 
Esta oficina de formação visa desenvolver competências 
relacionadas com uma atitude reflexiva, criativa e 
inventiva de forma a abordar a Expressão Plástica com 
sentido inovador, ultrapassando eventuais rotinas, 
conciliando aprendizagem e informação de modo a 
alcançar um espaço pedagógico criativo, interactivo e 
ecológico no Jardim de Infância. 
 
Objectivos a atingir 
- Proporcionar aos Educadores de Infância momentos 
de exploração e apropriação de técnicas/materiais, 
visando a realização de práticas expressivas na sala de 
aula, contribuindo para melhor participarem no 
desenvolvimento integral das crianças e 
simultaneamente transformar o desperdício em 
materiais lúdicos e pedagógicos. 
- Reflectir sobre as práticas expressivas na Educação 
Pré-Escolar partindo do conhecimento dos fundamentos 
psicopedagógicos das expressões e, em particular, do 
conhecimento dos participantes, sobre as necessidades 
e dificuldades de formação dos educadores e 
formadores na área da Expressão Plástica. 
- Transformar o desperdício em material lúdico e 
pedagógico, numa perspectiva ecológica, artística, 
economicista e de mudança de práticas da Expressão 
Plástica.  
 
Conteúdos da acção 
1. Reflexão sobre as práticas expressivas na Educação 
Pré-Escolar e material didáctico utilizado. 
2. Experiências de exploração e manipulação de 
materiais - Análise das propriedades plásticas das 
matérias (características físicas, específicas e as suas 
implicações pedagógicas). Organização física do 

espaço (materiais, utensílios, organização da sala de 
acordo com o tipo de actividades a desenvolver). 
3. (Re)utilização Criativa - Planificação de uma unidade 
didáctica. Construção de recursos pedagógicos 
recorrendo a material de desperdício. Concretização da 
planificação efectuada em contexto de jardim-de-
infância. 
 
Metodologias 
- Reflexão de práticas efectivas e partilha de 
experiências. 
- Actividades de carácter prático (construção de 
materiais). 
- Utilização preferencial de material de desperdício. 
- Participação individual e de grupo. 
- Regulação e avaliação das actividades e dos materiais 
de intervenção. 
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas acções de 
formação do CFAE_Matosinhos - Centro de Formação 
de Associação das Escolas de Matosinhos, é contínua, 
participada por todos os intervenientes. Os critérios de 
avaliação a utilizar são: assiduidade; qualidade da 
participação no contexto dos objectivos / efeitos a 
produzir; qualidade do trabalho individual, relatório de 
reflexão crítica ou relatórios de progresso. Para cada 
critério de avaliação é definida uma escala qualitativa de 
5 níveis e uma escala quantitativa, em percentagem, 
afecta a esses níveis. A média dos resultados obtidos 
nos três critérios de avaliação constitui o valor médio de 
desempenho que é depois traduzido numa classificação 
quantitativa final. 
A avaliação da acção é feita através do preenchimento, 
pelo formando, de um documento que lhes é fornecido 
no primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 
 
Inscrições online  (a partir de 14 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/candidatura.htm  
(Preenchimento do boletim online e envio directo via correio 
electrónico. Esta funcionalidade está disponível para os 
utilizadores em computadores com um gestor de correio activo, 
do tipo Outlook ou Outlook Express). 
 
Transferir boletim de candidatura  (a partir de 14 de Abril) 
http://www.cfaematosinhos.eu/boletimcandidatura.doc 
(Transferência do boletim de candidatura, em formato .doc de 
MS Word, versão 97-2003, preenchimento e envio anexo a 
uma mensagem para cfaematosinhos@mail.telepac.pt ). 


