
26/11/2019 CCPFC - Gestão de Processos

www.e-processos.ccpfc.uminho.pt/p2_acc_desp/imprimir.php?codigo=108485 1/2

Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #108485)

Ficha da Ação

Título A TRANSVERSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS FANTOCHES NA EDUCAÇÃO
Área de Formação B - Prática pedagógica e didática na docência
Modalidade Oficina de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 11090224    Nome Susana Isabel Amaral Vieira    Reg. Acr. CCPFC/RFO-34133/13
Componentes do programa Todas    Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
No âmbito dos conteúdos abordados na Expressão Plástica, esta Oficina de Formação tem como público-alvo um público
infantil e jovem, heterogéneo (em relação ao desenvolvimento das capacidades criativas e de motricidade), o que requer,
da parte do docente, formação específica para direccionar eficazmente a actividade proposta e proporcionar a
aprendizagem de técnicas de construção, técnicas de modelação, técnicas de pintura simples, práticas para a construção
e utilização transversal de um fantoche. Esta oficina será uma base sólida que permitirá aos docentes a criação de um
projeto de interdisciplinaridade de raiz, promovendo as expressões como veículo privilegiado para unir conteúdos e áreas
disciplinares, cruzar conhecimentos e promover o trabalho em grande e pequeno grupo. É um projeto que envolverá todas
as áreas disciplinares que integram a educação para a infância e a educação no ensino básico.
Objetivos a atingir
- Conhecer e dominar todas as técnicas necessárias à construção de um fantoche.
- Aplicar os conhecimentos teóricos e práticos na planificação, no projeto e na construção do fantoche e do fantocheiro.
- Desenvolver na prática o processo de construção do fantoche.
- Desenvolver a criatividade.
- Desenvolver a sensibilidade estética perante a forma, a expressão, a construção e a utilização do fantoche na promoção
de apresentações teatrais baseadas em temas transversais.
- Aprender a tirar partido das capacidades criativas dos alunos na construção da história e do fantocheiro.
- Desenvolver apetências para utilizar/inventar uma história e aplicar os seus princípios morais para transmitir aos alunos
conhecimentos fundamentais nestes ciclos.
- Promover um ensino inclusivo e desinibidor para os alunos, facilitando a sua integração social.
- Desenvolver competências sociais.
- Promoção da interdisciplinaridade entre educação artística e literacia.
- Promover a envolvência da família na escola
Conteúdos da ação
Apresentação da Formadora e da Ação apresentada, objectivos, conteúdos, diálogo sobre experiências dos docentes e
expectativas dos mesmos em relação à Ação de Formação
- Introdução à história do fantoche:
- O Fantoche como forma de educar valores, promover atenção e concentração e desenvolver a criatividade.
- Os diversos tipos de fantoche existentes 
- As técnicas abordadas na construção do fantoche:

Duração
Horas presenciais: 25 
Nº de horas acreditadas: 50

   Horas de trabalho autónomo: 25

Duração
Entre 1 e 1    Nº Anos letivos: 1

Cód. Dest. 19   Descrição Docentes dos Grupos 100 e 110
DCP 19   Descrição Docentes dos Grupos 100 e 110

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20



26/11/2019 CCPFC - Gestão de Processos

www.e-processos.ccpfc.uminho.pt/p2_acc_desp/imprimir.php?codigo=108485 2/2

-Técnica de papel maché
-Técnica de modelação da pasta de modelar
- O cânone do rosto humano e a sua aplicação à cabeça do fantoche 
- Seleção e escrita/desconstrução de uma história ou adaptação de um conteúdo enquadrado no Programa da Educação
para a Infância e Metas Curriculares do Ensino Básico e das personagens que a compõem
- Projecto de desenho para a construção da cabeça e do fato do fantoche 
- Aplicação da técnica de papel maché no balão de água 
-- Aplicação da técnica de modelação da pasta de papel para suavizar os relevos do rosto do fantoche
- Aplicação do cabelo do fantoche e retoques finais 
- Aplicação das técnicas e corte, colagem e costura na construção do fato do fantoche (colocação de aplicações simples
para enriquecer o fato) 
- Aplicação das técnicas e corte, colagem e costura na construção de um fantocheiro 
- Realização de um teatro de fantoches com os fantoches construídos e apresentação da mesma
- Análise do processo de trabalho e dos resultados obtidos e Avaliação 
- Realização do relatório final
Metodologias de realização da ação

Regime de avaliação dos formandos
Os formandos serão avaliados na escala de 1 a 10, de acordo com o despacho nº 4595/2015, do Secretário de Estado do
Ensino e da Administração Escolar.
A avaliação dos formandos depende da frequência mínima de 2/3 das horas de formação presencial.

Critérios de avaliação:
- Trabalhos práticos e reflexões efectuadas, a partir das e nas sessões presenciais e não presenciais, de acordo com os
critérios previamente estabelecidos.
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
Bibliografia fundamental
Tudo sobre Fantoches: O que são, História, Tipos, Fotos e muito mais https://essaseoutras.com.br/tudo-sobre-fantoches-
o-que-sao-historia-tipos-fotos-e-muito-mais/
O Fantoche que Ajuda a Crescer de Isabel Alves Costa Edição/reimpressão: 1991 Editor: Edições Asa Coleção: Práticas
Pedagógicas
Manual Saber Fazer - Educação Tecnológica 2º ciclo – Texto Editora Manual Saber Ver - Educação Visual 2º ciclo – Texto
Editora
Experiências Expressivo-Pedagógicas promotoras de aprendizagens significativas de sucesso - Expressive and
pedagogical experiences towards successful and meaningful learning - ANA MARIA ARAÚJO PESSSANHA e ALDA
MARIA ENCARNAÇÃO RODRIGUES LEAL
promoção da literacia no Jardim de Infância e em ambiente familiar - Perceções de Educadores de Infância de
Encarregados de Educação - Disssertação de Joana Silva

Processo

Data de receção 18-10-2019    Nº processo 107699    Registo de acreditação CCPFC/ACC-106448/19
Data do despacho 21-10-2019    Nº oficio 8711    Data de validade 21-10-2022
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

Presencial   Trabalho autónomo
As atividades a realizar no curso decorrem em
sessões presenciais, teórico/práticas, e à
distância num total de 25 horas.
As sessões serão de caráter
predominantemente prático, com alguns
momentos expositivos/demonstrativos que
precederão as tarefas/atividades a desenvolver.
Sugere-se a metodologia de aprendizagem por
execução de tarefas. 
Na abordagem a cada fase do trabalho, o
formador irá propor a elaboração de recursos,
documentos e materiais, com sentido no
contexto profissional dos formandos . Nas
sessões de introdução a novos conteúdos, o
formador irá recorrer à exemplificação ou
demonstração, independentemente de estar
em modo presencial ou a distância.

  

As práticas autónomas terão um total de 25 horas. Cada semana, o
formando terá um conjunto de tarefas, de acordo com o grupo a que
pertence. Essas tarefas serão realizadas com os alunos em contexto
de sala de aula e com a proposta de um projeto real às escolas a que
os docentes pertencem. Cada projeto será monitorizado e, na
conclusão de cada fase, o formando fará uma avaliação e um ponto de
situação da evolução do mesmo, a que juntará evidências (foto/vídeo)
que resultarão num portefólio final.


