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CAPÍTULO IV

EXPRESSÃO
PLÁSTICA
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ANIMAIS
(Páginas 63 a 71)

Programa curricular
Expressão plástica
• costura
• cor
• forma
• recorte e colagem

Áreas de  integração
Ciências integradas
• o mundo animal

Língua portuguesa
• oralidade
• leitura
• escrita
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Aves de fio de lamego

Material:
• fios de lamego
• cartão (para confecção do molde)
• tesoura
• papel colorido para

ornamentação: olhos, bico, asas
etc.

Confecção:
1. Faz-se o molde de cartão

(molde circular com um orifício
ao centro para construção da
“bola de lamego”).

2. Constroi-se o “novelo/bola de
lamego” (com apoio do molde:
enrolando a linha de lamego à
volta do molde e passando
sempre pelo orifício central,
com a ajuda de uma “enfiadeira
improvisada”, até atingir uma
considerável espessura; obtem-se
o “novelo/bola de lamego”);

3. Arremata-se a linha no centro do
“novelo/bola de lamego”.

4. Configura-se a ave (com a ajuda
 de uma tesoura e à semelhança do

que se pode fazer com o corte de
cabelo numa barbearia, enformam-

se os contornos necessários).
5. Ornamenta-se a ave

(colocação do bico, olhos,
asas, cauda, etc.).

Duração: 2 aulas
Elaborado pela Equipa Pedagógica da Brava
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Borboleta

Material:
• papel colorido
• pedaços de cartolina
• cola

Confecção:
1. Dobra-se uma folha de papel do

tamanho que se desejar, em
pregas.

2. Dobra-se uma preguinha de um
lado, vira-se o papel do outro lado,
dobrado de igual modo, até
terminar.

3.  Dobra-se ao meio e abrem-se os
extremos.

4. O corpo e as antenas são
recortados em cartolina. O corpo
com as antenas é colado no meio
do papel dobrado em preguinhas.

Duração: 1 aula

Elaborado por Auriza Pinto Lima, São Vicente
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Cavalinho

Material:
• 2 pedaços de corda de plástico

com 18 cm
• 1 pedaço de corda com 36 cm
• 20 cm de arame
• napa, pele ou tecido

Confecção:
1. Dois pedaços de corda de plástico

com 18 cm: prendem-se as
extremidades com fita cola e
introduz-se o arame para formar as
pernas.

2. Um pedaço de corda com 36cm
para o corpo: mete-se 20 cm de
arame, desfia-se uma ponta da
corda para fazer o rabo e a outra
para a cabeça.

3. Com napa, pele ou tecido fazem-
se o selim e a rédea.

Duração: 2 aulas

Elaborado por Auriza Pinto Lima, São Vicente
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Cobra

Material:
• faca
• raízes de acácia
• lápis
• x-acto ou canivete
• papel vermelho

Elaborado pela Equipa Pedagógica do Paúl

Confecção:
1. Faz-se o desenho na raiz

demarcando as cores.
2. Com um x-acto ou um canivete vai-

se cortando de acordo com os
riscos do desenho na casca da
raiz.

3. Fazem-se os olhos e a boca e
finalmente com um pouco de papel
vermelho faz-se a língua.

Duração:  2-3 aulas
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Elaborado por Auriza Pinto Lima, São Vicente

Formiga

Material:
• embalagens de cartão para ovos
• arame
• cola branca
• tinta, marcador ou

sementes

Confecção:
1. Três embalagens de

cartão para ovos de
cabeça para baixo

2. As antenas e pernas são
feitas em arame

3. Desenham-se os olhos e
a boca com marcador ou
fazem-se os mesmos com
sementes ou outro
material.

Duração: 1 aula
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Galinha

Material:
• papel
• marcadores
• tecido
• aparas de madeira
• algodão
• botões ou sementes
• casca de ovo

Confecção:
1. Mete-se o algodão dentro de uma

casca de ovo bem limpa.
2. Fazem-se os olhos, o bico e a

crista com papel colorido ou
pedaços de tecido.

3. O ninho faz-se com aparas de
madeira e algodão ou outros
materias apropriados, que se
colocam numa caixinha.

Duração: 1-2 aulas

Elaborado por Temby Caprio. Fotos e ideia: Equipa
Pedagógica de São Domingos
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Galo

Material:
• esferovite
• cola branca
• corda
• marcador
• cartão ou papelão
• cartolina

Confecção:
1. Se tiver uma esferovite

com uma dimensão
aproximadamente de 20
x 12 x 8 cm poderá
esculpir com ajuda duma
grosa ou esfregando-a à
parede até encontrar as
formas da cabeça, do corpo e
dos pés do galo. (Caso não
tiver uma esferovite com as
dimensões acima mencionadas,
poderá colar placas de esferovite e
de seguida fazer as esculturas.)

Elaborado por
Irineu Andrade Almeida, Sal

2. Estando a cabeça, o corpo, e os
pés prontos, colocam-se as asas, e
a cauda que são feitas com cartão
“papelão”; estas ficam coladas no
corpo do galo.

3. A cabeça será decorada com o
desenho dos olhos e do bico, com
marcador. Faz-se a crista com
p a p e l cartolina de preferência

vermelha.
4. A cabeça e os pés
ficam fixados no
corpo do galo por

intermédio de cordas.
5. O galo poderá servir

como decoração da sala.
Pode ser pendurado no tecto
da sala de aula por um fio
simulando o vôo.

Duração:  3 aulas
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Elaborado por Auriza Pinto Lima, São VicenteDuração: 1 aula

Gatinho

Material:
• 6 tampinhas de garrafas
• pedaços de tecido de veludo
• missangas
• agulha e linha

Confecção:
1. Forram-se as tampinhas com

tecido (um círculo de tecido
maior que a tampinha)
alinhavado à volta.

2. Cosem-se as tampinhas
forradas duas a duas formando-
se 3 peças (uma em posição
diferente destinada à cabeça do
gatinho).

3. Numa peça será pregado o
rabinho e na que forma a cabeça
as duas orelhinhas.

4. Os olhinhos são duas missangas e
os bigodes e a boca são feitos com
linha.
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Tartaruga

Material:
• casca de coco
• pedaços de madeira
• “pitra” ou esferovite
• cola de contacto
• serra
• verniz (se possível)

Confecção:
1. Descasca-se o coco.
2. Serra-se o coco ao meio com

cuidado e no sentido do
comprimento; usa-se uma metade
para fazer a carapaça da tartaruga
e a outra para se desenhar e
recortar as partes da tartaruga.

3. Raspa-se a superfície dura até
que fique mais ou menos lisa.

4. Desenham-se na carapaça
motivos idênticos aos da tartaruga
com uma lâmina de serra.

Elaborado pela Equipa Pedagógica do Paúl

Duração: 3 aulas

5.  Faz-se a cabeça em madeira e
enche-se o interior da casca com
esferovite, pitra ou madeira.

6. Colam-se os membros e a cabeça
na carapaça.

7. Lixa-se o objecto e depois
enverniza-se se houver
disponibilidade.
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BONECAS
(Páginas 73 a 83)

Programa curricular
Expressão plástica
• costura
• cor
• forma
•  recorte e colagem

Áreas de integração
Ciências Integradas
• trajes tradicionais (por ilha)
• profissões
• partes do corpo humano

Língua portuguesa
• oralidade
• leitura
• escrita

Matemática
• proporcionalidade directa
(imaginando o custo para uma boneca)

• operações

Expressão musical
• canções

Expressão físico-motora
• dramatização
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Boneca Badia

Material:
• tecido
• “cabelos de milho” e/ou de animais
• tesoura
• agulha e linha
• trapos

Confecção:
1. Faz-se o molde das duas metades

da boneca e corta-se.
2. Através de costura unem-se as

duas partes com excepção da
cabeça.

3. Enchem-se as partes do corpo da
boneca (cabeça, tronco e
membros) com algadão, pedaços
de retalho, etc.

4. Une-se a cabeça ao pescoço
através de costura.

5. Põem-se os cabelos e costura-se o
vestuário.

Duração: 4 aulas
Elaborado pela Equipa Pedagógica de S. Miguel
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Bonecas de milho

Material:
• capa de milho (de preferência,

capas novas ou partes internas de
um molho de capas, por serem as
mais frescas para o trabalho)

• linha de coser
• agulha de coser
• retalho de pano para roupas
• botões e linhas de cores para os

olhos, boca, nariz e cabelos
• tesoura

Confecção:
1. Seleccionam-se as melhores peças

do molho de capas de milho depois
de se cortar o “cocuruto” do milho.

2. Arrumam-se as peças por forma a
poderem constituir um “feixe/
molho” compacto (partes de cada
peça posicionadas na mesma
direcção).
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3. Estrutura-se o corpo da boneca –
sua divisão em três partes: cabeça,
tronco e membros inferiores,
utilizando ataduras com linhas de
cozer, nas posições sugeridas
(cabeça, tronco e membros
inferiores).

4. Cose-se (com agulha e linha) a
cabeça.

5. Cosem-se as partes desgarradas
do cocuruto da cabeça.

6. Entrançam-se e colocam-se os
membros superiores (perfurando o
tronco da boneca).

7. Ornamenta-se a boneca (colocam-
se os olhos, o nariz, a boca e os
cabelos).

8. Confecciona-se o vestuário.

Duração: 2-3 aulas

Elaborado pela Equipa Pedagógica da Brava
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Boneca de garrafa I

Material:
• garrafa (detergente)
• casca de ovo
• cola branca
• linha de lã
• trapos
• agulha

Confecção:
1. Do ovo extrai-se o conteúdo

através de dois buracos pertos na
casca (nos pólos). Sopra-se por
um dos buracos e o conteúdo sai
pelo outro.

2. Escolhida a garrafa, começa-se por
cortar e coser a roupa da boneca
conforme as medidas da garrafa
que servirá de tronco e membros
inferiores.

3. Vestida a garrafa, pega-se, sempre com
cuidado na casca do ovo e desenha-se a face
(boca, olhos...) os cabelos
(linha de lã) sairão do
buraco superior (em
relação a face)  de
onde se extraiu o
conteúdo do ovo.

4. Cola-se a cabeça
ao tronco (boca da
garrafa).

5. Com tecido ou
outro material
fazem-se os
braços da
boneca que se
prendem ao corpo.

Duração: 3 aulas

Elaborado por Pedro Rodrigues, Porto Novo
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Boneca de garrafa II

Material:
• garrafa
• tecido
• agulha
• linha de lã
• botões

Confecção:
1. Cortam-se, cosem-se e enchem-se

a cabeça e os braços com tecido.
2. Fixam-se a cabeça e os braços no

gargalo da garrafa.
3. Faz-se o vestuário com restos de

tecido.
4. Fazem-se os cabelos com linha de

lã.

Duração: 3-5 aulas

Elaborado por Auriza Pinto Lima, São Vicente
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Elaborado por Auriza Pinto Lima, São
Vicente e a Equipa Pedagógica do Paúl

Bonecos de copos de iogurte

Material:
• copos de iogurte
• papel de lustro
• cola
• tesoura

Confecção:
1. Colam-se um copo

vermelho com um
branco boca a boca
e um terceiro
conforme mostra a
imagem.

2. Completa-se o
boneco comforme o
desejado.

Duração: 1-2 aulas
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Bonecas de linha de lã

Material:
• linha de lã
• tesoura
• pedaço de cartão
• tecido
• agulha
• linha

Confecção:

1. Enrola-se a linha num
pedaço de cartão (tamanho
e volume a gosto).

2. Ata-se a parte de cima e corta-se a
parte de baixo.

3. Ata-se para fazer a cabeça e
distribui-se a linha para formar os
braços, o tronco e as pernas.

4. Faz-se o vestuário com restos de
tecido e veste-se a(s) bonecs(s).

Duração: 1 aula

Elaborado por Auriza Pinto Lima, São Vicente
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Bonecos de rolo de papel higiénico/ alumínio

Material:
• rolo de papel higiénico ou
• rolo de papel alumínio
• pedaço de papel
• tesoura
• cola

Confecção:
1. Cortam-se alguns canudos dos rolos

para que fiquem com alturas
diferentes.

2. Desenham-se caras nos canudos
procurando (variar as expressões
faciais)

3. Para o chapéu corta-se um pedaço
de papel em forma de círculo; de
seguida faz-se um corte ao centro
(um raio) enrolando até ficar com a
forma de um cone.

4. Pintam-se com diferentes cores.

Duração: 1 aula

Elaborado pela  Equipa Pedagógica do Paúl
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Bonecas de sisal

Material:
• corda de sisal
• pedaços de tecido ou de papel
• linha de lã
• tecido ou papel colorido

Confecção:
1. Cerca de 10m de corda de sisal

desfiada em tiras de 35 cm para a
saia.

2. Duas tranças para braços e
pernas.

3. Aproveita-se a saia para ser
enfeitada com pedacinhos de
tecido ou papel.

4. Corta-se e cola-se a blusa ao
tronco.

5. Fazem-se os cabelos com linha.

Duração: 4 aulas

Elaborado por Auriza Pinto Lima, São Vicente
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Calendário I

Material:
• folha de cartolina
• cola branca
• lápis de cera
• caixas de comprimidos (paracetamol

ou semelhantes)

Confecção:
1. Numa folha de cartolina que

poderá ser pintada ou colorida,
desenham-se as letras de forma
vistosa e com o maior colorido
possível. As letras referidas dizem
respeito às palavras do calendário:
dia, mês, semana, nomes dos
meses do ano e dias da semana e
do mês (1 a 31) conforme a
imagem.

2. Pega-se nas caixas de
comprimidos e num dos lados de
maior área faz-se uma “janela” (ver
a figura).
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3. No lado assinalado com o “x” na
figura retirar todo o lado de modo
a ficar com uma abertura onde se
introduzirá a “placa” com o nome
do dia da semana, do mês, do ano
ou do dia.

4. Depois de forradas com um papel
colorido as caixas deverão ser
coladas na folha de cartolina.

5. Para facilitar a exposição do
calendário na sala de aulas pode-
se colar nas partes superior e
inferior do mesmo uma ripa de
madeira. Na ripa colada na parte
superior deve-se colocar uma
argola.

6. As placas serão feitas à parte e
para os meses teremos 12 placas
(12 meses), para os dias 31 placas
numeradas de 1 a 31 (31 dias),
para a semana 7 placas.

Duração: 4 aulas
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Obs.: As placas deverão ser guardadas dentro da caixa
correspondente, atrás da que corresponde ao dia actual.
Todos os dias um aluno deverá actualizar o calendário.

Programa curricular
Expressão plástica
• pintura
• recorte
• colagem

Áreas de integração
Língua portuguesa
• dias da semana e do mês
• meses do ano

Matemática
• números
• grandezas (relações temporais)
• geometria

Elaborado por Pedro Rodrigues, Porto Novo
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Calendário II

Material:
• cartão
• papel de lustro
• cola
• x-acto
• tesoura
• lápis
• régua
• feltro

Confecção:

1. Faz-se o corte do cartão com o X-
acto de forma a obter-se a base do
calendário como mostra a foto.

2. Neste cartão fazem-se seis cortes,
dois a dois, paralelos, onde irão ser
colocadas as tiras.

Programa curricular
Expressão plástica
• construções
• cor
• desenho
• recorte
• colagem
• comunicação

3. As tiras de papel podem ser feitas
com papel de embrulho com,
aproximadamente, 25 cm de
largura. Nas tiras ficarão inscrições
da semana, dia e mês. As tiras de
papel ficam suspensas na base do
calendário passando pelos cortes
já mencionados. As tiras de papel
poderão ser reforçadas com fita
cola.

4. A decoração é feita a gosto do(a)
aluno(a). Pode-se utilizar papel de
lustro, areia, sementes, etc...

Duração: 2 aulas

Elaborado por Irineu Andrade Almeida, Sal
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Elaborado pela Equipa Pedagógica de Sal

Áreas de integração
Ciências integradas
• actividades culturais e
recreativas

Expressão musical
• canções

Língua portuguesa
• leitura e interpretação de
textos

• criação de textos orais e
escritos

• funcionamento da língua
• desenvolvimento da
oralidade

• informações sobre o tempo

Matemática
• Números (números
cardinais, medição do
tempo, contagem, números
ordinais,  numeração
romana)
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Casinha

Material:
• pedras “espumas”
• cola branca
• cola de madeira
• cola platex
• pauzinhos de fósforos
• palha
• espada cortadeira, martelo
• tesoura

Confecção:
1. Corta-se a pedra até atingir a

forma desejada.
2. Lixam-se todas as faces da casa.
3. Corta-se a pedra para fazer portas

e janelas.
4. Cortam-se os pauzinhos de

fósforos na medida certa e
colocam-se à volta da porta e das
janelas.

5. Aplica-se uma boa quantidade de
cola platex na parte onde se vai
cobrir com palha.

6. Antes de secar, cobre-se com fios
de palpa branca (a parte mais
dura). As palhas devem ficar bem
unidas.

7. Cortam-se as pontas da palha para
ficarem com o mesmo tamanho.

8. Após a cobertura, para evitar a
queda da palha, seria bom aplicar
um pouco de cola branca na parte
do cume e reforçar com cordel à
volta, como mostra a foto.

Nota: Usando a mesma técnica pode-se
confeccionar moínhos, pilões, pássaros, cinzeiros,
barcos, elefantes, etc.

Duração: 1-3 aula(s)
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Programa curricular
Expressão plástica
• construções
• manipulação
• observação
• forma
• espaço
• cor

Área  de integração
Ciências integradas
• mundo animal
• habitação

Elaborado pelos alunos do Pólo Nº XV de Chã das
Caldeiras, Fogo: César Elias Fernandes, António
Fernandes Montrond, Elisandro de Pina Fernandes e
Ivandro Fernandes Montrond
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(Páginas 92 a 94)

Programa curricular
Expressão plástica
• cor
• forma
• costura

Áreas de integração
Ciências integradas
• o mundo vegetal
• necessidades básicas do homem (comércio/

artesanato)

Matemática
• simetria

CESTOS
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Cesto de arame

Material:
• arame
• fios (finos e grossos) de

várias cores

Confecção:
1. Preparam-se bocados

grossos de arame da
mesma espessura e
comprimento para o
esqueleto do cesto,
podendo este tomar formas
diversas (redonda,
quadrada, etc.).

2. Reveste-se cada uma
dessas peças com fios
finos.

3. Unem-se as peças que
formam o corpo do cesto a
partir da base  e na orla
entrelaçam-se com fios.

Duração: 3 aulas Elaborado pela Equipa Pedagógica de S. Miguel
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Cesto de corda de sisal

Material:
• 15 metros de corda de sisal
• agulha e linha

Elaborado por Auriza Pinto Lima, São Vicente

Confecção:
1. Começa-se por enrolar uma das

extremidades da corda e
vai-se cosendo com
agulha e linha até cerca
de 12 cm de diâmetro
para se fazer o fundo
2. Depois coloca-se a
corda  na posição vertical
e costuram-se 8 voltas.
Corta-se o fio.
3. São colocadas à volta 8
pequenas rodelas ligadas
entre si com fio em
serpentina como mostra a
foto.
4. Acrescentam-se, no
bordo, mais 8 voltas de
corda e as alsas.

Duração: 1-2 aula(s)
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Elaborado pela Equipa Pedagógica de S. Miguel

Vista de cima

Vista de lado

Cesto de flor de palha

Material:
• flor de palha
• tecido
• tesoura
• agulha e linha

Confecção:
1. Depois da recolha das flores, estas

serão unidas de modo a obter-se
um cesto.

2. Faz-se o revestimento total do
mesmo com tecido.

Duração: 1-2 aula(s)
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Bolsinha

Material:
• linha de lã
• saco de serapilheira
• pedaço de tecido
• agulha (ponta romba)

Programa curricular
• Costura
• Padrões

Área  de integração
Matemática
• proporcionalidade directa
• pavimentação
• operações
• estatísticas

Confecção:
1. Corta-se um pedaço de saco com

a forma de um rectângulo.
2. Com linha enfiada na agulha, esta

é introduzida, de baixo para cima,
num dos buracos do saco (ver a
figura).

3. Contar 10 buracos a partir de onde
saiu a agulha 0 no sentido da seta
A. No 10º buraco marcar o ponto 1.

4. A partir de 1 e seguindo a seta B,
contar mais 10 buracos. No  10º
buraco encontra-se o ponto 2.

5. Começa-se então o bordado: a
agulha sai de 0 e entra em 2.
Passando por baixo, sai em 3 (10º
buraco a contar de 0 ou 2
seguindo respectivamente a seta D
ou a seta C) e entra em 1 levando
a linha a fazer um X. Entretanto a
agulha que entrara em 1,
passando por baixo, sai agora no
primeiro buraco à esquerda do 0. A
linha volta a cruzar no meio para
entrar no 1º buraco à direita de 2
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para voltar a sair no primeiro
buraco à esquerda de 1.

6. Repete-se o processo até “fechar”
o quadrado.

7. O quadrado seguinte terá um lado
coincidente com um dos lados do
1º, devendo por isso, ser
começado mesmo encostado a
ele.

8. Vai-se repetindo os quadrados até
ter a face principal da bolsinha
pronta.

9. O outro lado da bolsinha será feito
com um pedaço de tecido cosido
em 3 dos lados da “face”. A alça
será feita com trança de linha de lã
ou outro material.

Obs.: Para executar o último passo poder-se-á
recorrer ao apoio de uma costureira ou de um
alfaiate (que poderão ser uma mãe ou um pai).

Duração: 10 aulas (incluindo a aprendizagem)

Elaborado por Pedro Rodrigues, Porto Novo
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Flores e frutas

Material:
• tampas de garrafas
• tecido
• papel verde
• agulha e linha
• cartolina
• cola branca
• tesoura

Confecção:
1. Faz-se um círculo de tecido maior

que as tampas, alinhava-se à
volta, coloca-se a tampa no meio e
puxa-se a linha.

2. As tampas forradas serão coladas
em pedaços de caixa segundo o
desenho.

3. O pedúnculo e as folhas podem
ser feitas com cartolina e papel
verde.

Elaborado por Auriza Lima Pinto, São Vicente

Programa curricular
Expressão plástica
• costura
• cor

Área de integração
Ciências integradas
• o mundo vegetal

Duração: 1 - 2 aula(s)
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Jóias: colares e pulseiras

Material:
• papel
• flores de eucalipto
• linha ou fio
• cola de farinha de trigo

Confecção:
1. Recorta-se o papel em forma de

triângulo isósceles.
2. Recolhem-se as flores de

eucalipto.
3. Prepara-se um fio de linha e uma

agulha.
4. Prepara-se a cola.
5. Enrolam-se os pedaços de papel

recortados numa superfície
cilíndrica por forma a ficar com um
pequeno orifício no meio.

6. Depois de se ter o número
desejado de peças resultantes
desse enrolamento, estas são
enfiadas uma a uma, no fio
anteriormente preparado.

7. Seguidamente, amarram-se as
duas extremidades do fio evitando,
assim, a saída das peças.

8. No que tange ao colar/pulseira de
flores de eucalipto, a confecção
passa pela introdução da agulha,
com a linha, no centro de cada
uma destas até se obter a
quantidade necessária
procedendo-se, finalmente, do
mesmo modo que se fez para o
colar/pulseira de papel.

9. Pode-se fazer colares e pulseiras
mistas (papel e flores de eucalipto)
com combinações a gosto.

Duração: 1-2 aula(s)



99

Exploração:
Jogo de colares (1ª fase)
• Coloca-se num espaço qualquer (secretária)
dois colares, separados um do outro.

• Organizam-se os alunos em grupos de dois e
distribui-se o conjunto de objectos (paus,
pedras, caixas, figuras geométricas, etc.)
previamente preparados.

• Seguindo as orientações do(a) professor(a), os
grupos de alunos tentam, um a um, colocar os
objectos indicados no interior, exterior,...do
espaço, limitado pelo colar e ou no espaço
entre os colares, à direita, à esquerda.

• Para cada colocação certa o grupo ganha 2
pontos.

• Será vencedor o grupo que obtiver maior
pontuação no fim do jogo.

Regras:
• Os grupos participam mediante a solicitação
do(a) professor(a).

• Cada grupo beneficia de uma única tentativa de
colocação.

Elaborado pela Equipa Pedagógica do Paúl

Programa curricular
Expressão plástica
• recorte e colagem
• dobragem
• cor

Áreas de integração
Ciências integradas
• vestuário

Matemática
• contagem
• relações espaciais
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“Kerpi”
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“Kerpi”

Material:
• cana de caniço
• eixo
• faca
• linha

Confecção:
1. Tira-se a palha que reveste o caule

do caniço.
2. Corta-se um entre-nó conforme o

tamanho pretendido.
3. Faz-se um pequeno furo de forma

rectangular sensivelmente ao
meio.

4. Corta-se um entre-nó de tamanho
inferior ao primeiro também com
um furo ao meio onde se fixa um
eixo.

5. Pega-se no segundo entre-nó com
o eixo introduz-se no primeiro por
forma a que este gire livremente da
esquerda para a direita ou vice
versa.

Programa curricular
Expressão plástica
• construções

Áreas  de integração
Ciências integradas
• actividades recreativas e culturais

Expressão musical
• representação do som

Língua Portuguesa
• vocabulário
• actos de fala
• descrição de objectos

Duração: 2 aulas

Elaborado pela Equipa Pedagógica do Paúl

6. No eixo fixa-se um cordel que
depois de enrolado, ao ser puxado
provoca o movimento giratório.
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Labirinto

Material:
• cartão telefónico
• lâmina de serra
• tesoura
• régua

Confecção:
1. Com uma lâmina de serra ou

tesoura fazem-se 6 cortes com 0,5
cm nos lados do cartão (2 cortes
no lado maior de cada lado de
forma a ficarem paralelos e 1 corte
de cada lado no lado menor
também em paralelo).

2. A construção do labirinto faz-se
com o encaixe das peças (cartão
telefónico) como mostra a figura.

3. O labirinto parece uma torre, pode
ser pendurado no tecto da sala.

Duração: 2-3 aulas

Elaborado por Irineu Andrade Almeida, Sal

Programa curricular
Expressão plástica
• construções

Área  de integração
Matemática
• números (contagem)
• geometria (simetria)
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Fotos: S. Miguel
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Máscara

Material:
• balão
• cola branca
• jornais
• tinta de pigmentos
• pêlos
• algodão

Confecção:
1. Recortam-se os jornais em tiras de

2cm.
2. Enche-se o balão e com as tiras

embebidas em cola reveste-se o
balão (3 ou 4 camadas).

3. Depois de seco, corta-se o balão
em duas partes, sendo cada uma
das partes uma máscara onde
depois são recortados os olhos o
nariz e a boca. Dependendo da
criatividade do aluno podem ser
pintados ou revestidos de pêlos,
conforme se quiser representar
figuras de pessoas ou de animais.

Programa curricular
Expresão plástica
• recorte e colagem
• cor
• forma

Áreas de integração
Ciências integradas
• actividades culturais: Carnaval

Língua portuguesa
• produção de textos orais e escritos
• dramatização

Elaborado pela Equipa Pedagógica do PaúlDuração: 3 aulas
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Massa de jornal

Material:
• 4 folhas de jornal (16 páginas)
• água q.b.
• ½ copo (de yogurte) de cola branca
• 2 copos de farinha
• ½ copo de teepol
• ¼ copo de vinagre

Confecção:
1. Corta-se o

jornal aos
pedacinhos.

2. Deixa-se na água durante uma
noite ou ferve-se durante 3
minutos.

3. Retira-se da água e pila-se.
4. Mistura-se com farinha e cola

branca, adiciona-se um pouco de
vinagre e teepol.

5. Amassa-se até formar uma pasta.

Duração: 1 aula

Com a massa podem-se criar vários objectos.

Programa curricular
Expressão plástica
• recorte
• modelagem

Elaborado por Ana Margarida Carvalho, Praia

Áreas  de integração
Matemática
• sólidos geométricos

Ciências integradas
• actividades económicas



107

MOBILÁRIO
(Páginas 108 a 113)

Programa curricular
Expressão plástica
• construções
• recorte e colagem
• desenho (traçado de linhas)
• forma
• espaço
• cor

Áreas de integração
Ciências integradas
• habitação
• vestuário
• regras de higiene
• actividades económicas
• alimentação
• ambiente

Expressão musical
• canções

Língua portuguesa
• oralidade
• escrita

Matemática
• relações espaciais (alto, baixo, frente, trás)
• grandezas
• números e operações
• estatística
• geometria
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Cadeira de arame

Material:
• arame
• fios de telefone (interiores do cabo

e multicolores)
• plástico resistente (botijas de óleo,

de vinho, garrafas de lixívia, etc.)
• prego, arame ou alfinete

Confecção:
1. Cortam-se 4 pedaços de arame

que devem ser moldados conforme
as figuras.

2. Cortam-se 2 pedaços de plástico
para forrar as costas e o fundo da
cadeira, segundo a figura e com
apoio de algo ponteagudo (prego,
arame, alfinete), fura-se o plástico
(costas e fundo) de modo a poder-
se fixar ao arame com fios,
completando assim a estrutura.
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3. Reveste-se a estrutura da cadeira
com fios, começando de uma
extremidade para a outra,
enrolando-o em espiral e sempre
juntinho, dando assim cor à
cadeira.

Foto: Brava

Elaborado por Auriza Pinto Lima, São Vicente

Duração: 3 aulas
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Mobiliário de plástico/ latas/ molas

Material:
• frasco de lixívia, vinho, óleo, etc.
• latas vazias
• arame
• molas de madeira
• fios de lã, cordel, tecido

Confecção:
1. Frascos:
A) Corta-se a parte do frasco que

contém a tampa. Com um círculo
forrado com tecido faz-se o
assento da cadeira.

B) Com um molde pré concebido
cortam-se as peças de plástico que
serão afixadas umas às outras
com uma faca velha aquecida ao
lume.

2. Latas: Com uma tesoura velha
corta-se a lata de acordo com um
desenho. Dobra-se nos tracejados.

3. Molas: Separam-se as partes das
molas. Cola-se umas às outras
com cola branca, de acordo com o
mobilário pretendido.

Foto: Brava

Duração:
1-2 aula(s)

Elaborado por Auriza
Pinto Lima, São
Vicente
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Elaborado pela Equipa
Pedagógica do Paúl

Duração: 1-2
aula(s)

Mobiliário de quarto

Material:
• caixas
• papel
• papel prateado ou plástico
• marcador
• cola (farinha de trigo)

Confecção:
1. Recolhem-se caixas de

alimentos, de
medicamentos e outras.

2. Identificam-se as que
servem para se construir
bancas, cómodas,
guarda roupa, cama, etc.

3. Desenham-se e
recortam-se os modelos.

4. Prepara-se a cola e
colam-se as partes.

5. Decoram-se os mesmos a gosto.
6. Com o papel prateado ou plástico

faz-se o espelho.
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Mobiliário de caixas de fósforos

Material:
• caixas de fósforos vazias
• cola
• papel de cor ou tecido para forrar

Confecção:
1. Prepara-se a quantidade

necessária de acordo com as
dimensões pretendidas.

2. Arrumam-se as caixas por forma a
ter-se uma visualização prévia do
objecto desejado.

3. Colocam-se as peças em função
da arrumação.

4. Forram-se as peças do mobiliário a
gosto.

Duração: 1-2 aula(s)

Elaborado pela Equipa
Pedagógica do Paúl
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Mobiliário de copos de iogurte

Material:
• copos de iogurte
• cola
• lixívia
• x-acto

Confecção:
1. Desinfectam-se os copos de

iogurte com lixívia.
2. Recortam-se os copos com x-

acto por forma a obter quatro
aberturas laterais as quais
definem as quatro pernas da
mesa, com o copo de boca
para baixo.

3. Para a confecção da cadeira o
processo é idêntico, só que a
partir de uma das aberturas sai
uma peça que voltada para
cima figura como costa da
cadeira.

Duração: 1-2 aula(s) Elaborado pela Equipa Pedagógica do Paúl
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Moínho de vento (cata-vento)

Material:
• garrafas de plástico (vasilhas de

sumo de 2 litros)
• papel colorido para ornamentação
• x-acto
• pedaço de madeira
• tesoura
• cola

Confecção:
1. Abrem-se quatro janelas

rectangulares na garrafa de plástico
ficando um dos lados de maior
dimensão preso à garrafa para
funcionar como cata-vento.

2. Confecciona-se o suporte (um
pedaço de madeira presa a uma
base servirá de suporte).

3. Ornamenta-se o moínho.

Duração: 1 aula

Programa curricular
Expressão plástica
• cor
• forma
• recorte e colagem

Área de integração
Ciências integradas
• o ambiente

Elaborado por Francisco Jacinto Coelho, Brava
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Moldura de esponja

Material:
• esponja de 10 mm

(aprox.)
• retalhos
• cola branca
• papelão
• chapa de raio x

Confecção:
Desde que se tenha o material, o tempo
de preparação não fará parte da aula. Será
feita pelo(a) aluno(a) em casa. O molde poderá ser
feito pelo(a)  professor(a).

1. Para tirar a cor negra da chapa de
raio x, basta introduzi-la num
recipiente com lixívia.

2. Pega-se no papelão e com o
molde faz-se o riscado. A seguir
corta-se, conforme o riscado, o
papelão de modo a obter-se a
figura 1 (o molde depende do
gosto).

Figura 1
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3. No tecido, coloca-se o molde e
risca-se como no passo anterior. O
corte do tecido será feito tendo em
conta o espaço para colagem (ver
figura 2).

4. Com o molde sobre a esponja
risca-se e faz-se o recorte
conforme a figura 1.

5. Agora, sobre a mesa, coloca-se o
tecido recortado e seguindo a linha
do molde coloca-se a esponja e
depois o molde de papelão
recortado.

6. Com cola sobre as margens do
molde (zona de colagem no molde)
vai-se aos poucos agarrando na
zona de colagem do tecido e
sobrepô-la sobre a zona de
colagem do molde (já com cola).

Figura 2
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Programa curricular
Expressão plástica
• desenho

Área de integração
Matemática
• proporcionalidade directa
• formas

7. Pega-se no molde semelhante ao
inicial e faz-se um outro no papelão
(figura 3).

8. A parte central, apesar de estar
riscada, só deverá ser cortada em
3 dos seus lados (1,2,3) de modo a
funcionar como abertura para
colocar o “vidro” e a fotografia.

9. Caso se preferir, coloca-se um “pé”
ou uma argola.

Duraço: 2-3 aulas

Elaborado por Pedro Rodrigues, Porto Novo

Figura 3
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Foto: Joaquim Fontes, Brava

Variação: Moldura com papel
e tinta de cor de ouro.
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Moldura com flechas

Material:
• flechas de cana
• papelão duro
• cola branca
• papel de prenda ou outro material

decorativo
• x-acto ou faca
• verniz (se houver)

Confecção:
1. As flechas são cortadas e depois

de estarem coladas no papelão
(moldura) serão lixadas com uma
lixa fina e a seguir envernizadas
(caso houver a possibilidade de se
obter verniz).

2. Corta-se o papelão na forma
desejada (no caso da ilustração,
rectangular) e faz-se a margem
conforme o riscado ao lado.

3. As flechas, cortadas e abertas ao
meio serão colocadas na margem,
seguindo a medida dos lados e do
riscado feito (3 aulas).
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Variação: Moldura de fósforos

Elaborado por Pedro Rodrigues, Porto Novo

4. Forrar o fundo com papel de
prenda ou outro material
decorativo de modo a esconder o
papelão.

5. Coloca-se um “pé” à moldura caso
se achar necessário.

Duração: 5 aulas

Programa curricular
Expressão plástica
• pintura
• desenho (traçado de linhas)

Áreas de integração
Língua Portuguesa
• descrição

Matemática
• geometria (área, figuras,
  perímetros,  medidas de
  comprimento
• operações
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Quadro de alumínio

Material:
• cartolina preta
• platex, papelão

ou outro material
resistente

• tampa de lata de
leite ou de copo
de iogurte

• cola
• tesoura ou x-acto

Confecção:
1. Corta-se um

rectângulo do
material
resistente, forra-
se com papel
cartolina preta e
decoram-se os
cantos.

2. Cortam-se as pétalas, as folhas e o
pedúnculo utilizando as tampas de
lata de leite ou de copo de iogurte.

Programa curricular
Expressão plástica
• recorte e colagem
•  cor

Áreas de integração
Ciências integradas
• plantas
• ornamentação

Matemática
• geometria

Elaborado por Auriza Pinto Lima, São Vicente

3. Cola-se formando o
modelo desejado.

Duração: 2 aulas
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Quadros de areia, conchas e pedras

Material:
• cola
• areia, pedras e/ou conchas
• pedaço de madeira

Confecção:
Escolhem-se as conchas, pedras e/
ou conchas apropriadas e colam-
se sobre o pedaço de madeira de
acordo com o desenho escolhido.

Duração: 1-2 aula(s)

Elaborado pela Equipa Pedagógica do Porto Novo
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Programa curricular
Expressão plástica
• colagem
• forma
• cor

Áreas integradas
Ciências integradas
• plantas
• o mundo animal

Língua portuguesa
• oralidade (descrição)

Tartarugas, Fotos: Paúl e Porto Novo
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Quadros de recorte e colagem, dobragem e
costura

Material:
• papel branco e colorido
• cola
• tesoura

Confecção:
1. Conforme o desenho desejado,

rasgam-se os papéis e dobram-se
as figurinhas.

2. Colocam-se as várias partes do
desenho no seus lugares
apropriados.

Duração: 1-2 aula(s)

Programa curricular
Expressão plástica
• forma
• cor
• rasgagem
• recorte e colagem
• dobragem

Áreas de integração
Ciências integradas
• o mundo animal e vegetal

Língua portuguesa
• produção de textos

Elaborado por Auriza Pinto Lima, São Vicente

Dobragem: Cão visto de perto
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Papagaio de papel

Material:
• cana, ou tiras de madeira
• plástico para revestimento
• fios de barbante
• cola
• x-acto
• tesoura
• régua

Confecção:
1. A armadura é feita com duas tiras

de madeira ou cana, cruzadas, e a
colocação do fio estrutural.

2. A vela deve ter uma margem de 2
cm em relação ao tamanho do
papagaio e vai ser fixada no fio
estrutural.

OBS. - Adaptação das instruções do manual de
Língua Portuguesa 5º ano, páginas 33 e 34.

3. A rédea é feita de fio de barbante,
deve ter uma boa inclinação face
ao vento, e deve ser fixada em um
ou dois pontos e é o ângulo que
forma, em relação ao papagaio,
que lhe dá inclinação;

4. A cauda é feita com tiras de
plástico com 120 cm por 10 cm e
deve ser fixada na parte traseira
do papagaio.

5. A decoração é muito importante,
deve ficar ao critério do aluno.
Propõe-se uma decoração em
mosaicos, com tiras de plástico em
forma de hexágono colados na
vela.

Duração: 2 aulas
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Programa curricular
Expressão plástica
• construções
• cor
• desenho
• recorte
• colagem
• forma
• comunicação

Áreas de integração
Ciências integradas
• actividades culturais e recreativas

Matemática
• cor
• forma
• tamanho
• simetria
• contagem
• geometria

Elaborado por Irineu Andrade Almeida, Sal

a vela

a rédea
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Porta Canetas

Material:
• caixas vazias de cartão
• cola
• flores de cana

Confecção:
1. Cortam-se os pedaços de cartão

conforme o tamanho e o formato
desejados.

2. Constrói-se o objecto pretendido.
3. Preparam-se as flores de cana

(flechas) de acordo com o
tamanho do objecto.

4. Abrem-se as flechas, ao meio e
com estas embebidas em cola
(parte interior) faz-se o
revestimento do objecto.

Duração:  2 aulas

Elaborado pela Equipa Pedagógica do Paúl

Prorgama curricular
Expressão plástica
•  recorte e colagem
•  construções
•  forma

Áreas de integração
Matematica
•  tamanho
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Roda das cores

Material:
• papel colorido ou marcadores
• cartolina
• rolos de papel higiénico
• cola
• tesoura

Confecção:
1. Depois da escolha das

cores, cortam-se os
papéis coloridos que
são colocados no rolo.

2. Faz-se um modelo,
traçam-se e cortam-se
as cavilhas da
cartolina.

3. Cobre-se a cartolina
com papel colorido
usando cola.

Elaborado pela Equipa Pedagógica da Brava

Exploração: Segundo as instruções do professor,
os alunos combinam as cavilhas com as cores
correspondentes.

Duração: 1 aula

Programa curricular
Expressão plástica
• cor
• forma

Áreas de integração:
Expressão físico-motora
• jogos didácticos de associação

Língua portuguesa
• comunicação



130

Tapetes de folhas de coqueiro

Material:
• folhas de coqueiro
• revistas velhas

Confecção:
Depois da recolha das folhas de
coqueiro tiram-se as nervuras e
tecem-se as folhas obtendo um
tapete, que pode ser afixado à
parede na sala de aula e nele
serem afixadas figuras
escolhidas e recortadas de
revistas velhas.

Duração: 3 aulas

Programa curricular
Expressão plástica
• tecelagem
• recorte e colagem

Elaborado pela Equipa Pedagógica de S. Miguel

Áreas de integração
Ciências integradas
• meio ambiente

Expressão físico-motora
• destreza manual

Matemática
• geometria
• grandezas
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Tapete de trapos

Material:
• saco de sarapilheira
• tecido de diversas cores
• agulha de crochet ou gancho

Confecção:
Com um pedaço do saco, cuja
forma depende das preferências
(quadrada, rectangular, etc.) e o
auxílio de uma agulha de crochet ou
um gancho atam-se os pedaços de
tecidos com um nó, obtendo o
tapete pretendido.

Duração: 3 aulas

Programa curricular
Expressão plástica
• tecelagem

Área de integração
Expressão físico-motora
• destreza manual

Elaborado pela Equipa
Pedagógica de S. Miguel

vista do direito

vista do avesso
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Vaso

Material:
•1 frasco de vidro
•  pedaços de vela (várias cores ou

uma única cor)

Confecção:
Acende-se uma vela de cor e deixa-
se pingar na superficie do frasco,
decorando o mesmo a gosto.

Duração:  1 aula

Programa curricular
Expressão plástica
• cor
• forma
• estética

Elaborado por Auriza Lima Pinto, São Vicente

Área de integração
Ciências integradas
• meio ambiente
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Vassourinha

Material:
• corda de sisal e/ou folha de

coqueiro ou tamareira
• pau (para o cabo da vassourinha)

Confecção:
1. Desfia-se a corda ou as folhas que

serão colocadas numa das
extremidades de um pauzinho.

2. Amarra-se e volta-se a parte de
cima para baixo e amarra-se
novamente segundo a imagem.

Duração: 2 aulas

Programa curricular
Expressão plástica
•  construções

Área de integração
Ciências integradas
•  higiene

Elaborado por Auriza Lima Pinto, São Vicente
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