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#ESTUDOEMCASA  

 
BLOCO N.º 34  

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – ARTES VISUAIS 
ANO(S) 1.º Ciclo 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de comunicação 

visual.  

• Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento do(s) gosto(s): escolher, 

sintetizar, tomar decisões, argumentar e formar juízos críticos. 

 

• Apreciar a expressividade contida na linguagem das imagens e/ou outras narrativas 

visuais.  

 

• Escolher técnicas e materiais de acordo com a intenção expressiva das suas 

produções plásticas.  

 

• Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, 

evidenciando os conhecimentos adquiridos. 

 

 

Título/Tema do Bloco 

“O Meu Eco-monstrinho" 
A preocupação ambiental através da representação artística 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Visualização de vídeos 

A primeira sugestão é a visualização de um vídeo que apresenta um documentário feito 

sobre um dos artistas que ficaste a conhecer – Vik Muniz. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3YwHOLAeuKw&ab_channel=D.O.M.daFotografia 

 

Depois podes também ficar a conhecer e a saber como o artista português Xico Gaivota 

realizou uma das suas obras. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3A8_FoebR_A&feature=emb_logo&ab_channel=Ofutu

rodoplanetan%C3%A3o%C3%A9recicl%C3%A1vel 
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2. Construir um Eco-monstrinho 

 

A proposta que te faço hoje consiste na construção, com materiais recuperáveis e/ou 

recicláveis, de um ecoponto. Lembras-te das máscaras que vimos? E que tal escolheres 

uma? 

E se desses personalidade ao teu ecoponto? 

 

Tenta construí-lo com base na máscara com a qual te identificaste. Vamos transformar 

este ecoponto num Eco- monstrinho que adora “devorar” lixo. E vamos deixar que ele 

seja muito guloso! 

  

Vamos construir? 

 

• Observa à tua volta alguns para tentares encontrar alguns destes materiais.  

 

• Reúne os materiais recuperáveis, reaproveitáveis e recicláveis que tens na tua 

casa, ou na tua escola. 

 

• Encontra também uma caixa de cartão que será a estrutura do teu ecoponto. 

 

• Depois começa por manipular os materiais que escolheste: dobrar, recortar, 

desenhar, amarrotar e colar. 

 

• Agora que todos os elementos estão prontos podes dispô-los sob a caixa de cartão 

de forma a materializar a tua ideia. 

 

• Por fim, é só colar. 

  

  

  

 
 

 

 

 

 


