
Designação ITG-579/16 - Transformação criativa de desperdício em contexto escolar

Razões 
Justificativas

    A expressão plástica é uma área que assume especial relevo na educação pré-escolar pelo 
seu caráter potenciador de aprendizagens. A atividade artística plástica tem assim um papel 
fundamental na aquisição de competências, habilidades, capacidade de interação e de trabalho 
em equipa, que deve ser continuamente promovido e explorado junto das crianças. 
    A reciclagem criativa é uma atividade que proporciona a exploração tátil e formal dos objetos 
e são várias as atividades que se podem fazer recorrendo à reutilização de materiais, numa 
ótica de educação e sensibilização ambientais e numa perspetiva crítica, construtiva e criativa. 
É neste sentido que se torna relevante sensibilizar os professores para a importância da 
realização de atividades lúdico-didáticas adaptadas à faixa etária dos seus alunos.
     A presente ação pretende promover a participação ativa dos seus intervenientes em 
atividades que desenvolvam atitudes reflexivas, de responsabilidade e compromisso para com 
o meio ambiente e o ensino da expressão plástica, numa perspetiva criativa e de 
experimentação de meios e técnicas de expressão plástica.

Objetivos Objetivos gerais:
- Sensibilizar para as potencialidades pedagógicas das atividades de reciclagem no ensino de 
expressão plástica, com base na recuperação criativa de materiais de desperdício;
- Desenvolver a criatividade.

Objetivos específicos:
- Construir brinquedos recorrendo a materiais recicláveis;
- Realizar construções bi e tridimenssionais;
- Promover a experimentação de técnicas e materiais de construção;
- Desenvolver estratégias de abordagem pedagógica à obra de arte;
- Reutilizar materiais de desperdício dando-lhes uma nova função.

Conteúdos

- Construções simples (brinquedos e outros) com base na reutilização e recuperação criativa de 
materiais de desperdício;
- Técnicas de construção com materiais de desperdício diversos;
- O aspeto lúdico/didático da recuperação de materiais de desperdício.

Área de 
Formação

Ciências da especialidade que se relacionem com as áreas curriculares

Modalidade de 
Formação

Curso / Módulo Formação

Acreditação/ 
Validação

Formação válida, de acordo com o Despacho n.º 106/2005, de 21 de setembro, para 
progressão na carreira dos docentes dos grupos de recrutamento indicados como destinatários.

Duração 25 horas

Horas Presenciais 25 horas

Horas Não Presenciais 0 horas

Destinatários Grupo(s) de Recrutamento: 100;100.EE;110;110.EE;140;240;600;

Local de 
Realização

Anexo da DSEAM (Levada), Sala A4 - Turno da Manhã

Edifício/Sala Anexo da DSEAM (Levada), Sala A4

Plataforma Interagir
http://digital.gov-madeira.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Modelo de 
Avaliação

Questionário a ser preenchido pelo formador e pelos formandos fornecido pela entidade 
formadora.

Critérios de 
Avaliação

A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10
 valores, nos termos previstos na Carta Circular CCPFC - 3/2007, de setembro de 2007, do 
Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua, com a seguinte classificação de 
referência:

Aquisição de conhecimentos 20%
Aplicação de conhecimentos / competências 20%
Integração / relacionamento interpessoal 15%
Participação nas atividades propostas  20%
Atitude crítica e autocrítica 15%
Assiduidade / pontualidade 10%

Miguel António Morais Carvalho

Inscrições Os formandos deverão:

Realizar a sua inscrição até 08-01-2017

Consultar a Lista de Formandos selecionados apartir do dia 09-01-2017

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 12-01-2017

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados apartir do dia 13-12-2016

Formador(a)

Calendarização

Presenciais Data Hora Início Hora Fim

18-01-2017 08:45 11:45

25-01-2017 08:45 11:45

01-02-2017 08:45 11:45

08-02-2017 08:45 11:45

15-02-2017 08:45 12:00

22-02-2017 08:45 12:00

01-03-2017 08:45 12:00

08-03-2017 08:45 12:00

Criterios de Seleção

Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde leciona.

Estabelecimento de educação/ ensino onde leciona.

Grupo de recrutamento a que pertence.

Plataforma Interagir
http://digital.gov-madeira.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA


