
Projeto Comenius financiado com o apoio da Comissão Europeia.
Projeto nº 517726-LLP-1-2011-1-BE-COMENIUS-CMP.

ATIVIDADES 
COM 
TECNOLOGIAS 
PARA A ÁREA 
DAS ARTES  

ProPostas Para tornar o ensino e a 

aPrendizagem mais estimulantes



Jenny Hughes, Nicholas Daniels, Editores
 
Jens Vermeersch, Coordenador do projeto

Fernando Albuquerque Costa, José Alberto Rodrigues, Pierre 
Bailly, Ilse Bats, Jan Bierweiler, Linda Castañeda, Liliana 
Danciu, Nicholas Daniels, Elmo De Angelis, Kylene De Angelis, 
Koen DePryck, Giulio Gabbianelli, Gabriela Grosseck, Isabel 
Gutiérrez, Jeroen Hendrickx, Jenny Hughes, Laura Malita, Paz 
Prendes, Mª del Mar Sánchez, Pedro Reis, Carla Rodriguez, 
Anne-Marie Tytgat, Katleen Vanden Driessche, Autores

ATIVIDADES COM 
TECNOLOGIAS 
PARA A ÁREA 
DAS ARTES  
ProPostas Para tornar o ensino e a 

aPrendizagem mais estimulantes



TACCLE2 - ATIVIDADES COM TECNOLOGIAS PARA A ÁREA DAS ARTES2

TACCLE2 - ATIVIDADES COM TECNOLOGIAS PARA A ÁREA DAS ARTES
Propostas para tornar o ensino e a aprendizagem mais estimulantes

Para mais informações sobre este livro ou sobre o projeto TACCLE2 contacte: 

Brussels, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 2014
Jens Vermeersch
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Internationalisation department
Brussels
E-mail: internationalisering@g-o.be

Jenny Hughes, Nicholas Daniels [Eds.]
70 pp. – 29,7 cm.
 D/2014/8479/33
ISBN 9789078398455

A edição deste livro foi concluída em 01 de Junho de 2014.
Capa e layout: Bart Vliegen (www.watchitproductions.be)
Grafismos: Eloísa Branco

Tradução e adaptação para a língua portuguesa: Eloísa Branco
Revisão científica: Fernando Albuquerque Costa

SÍTIO DO PROJETO: WWW.TACCLE2.EU

Projeto Comenius financiado com o apoio da Comissão Europeia.
Projeto nº 517726-LLP-1-2011-1-BE-COMENIUS-CMP.

Este livro reflete a visão apenas dos autores e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa 
ser feito das informações nele contidas. 

Licença Creative Commons (Attribution-Non-Commercial-Share Alike 3.0 Belgium License) do projeto TACCLE2
e dos Autores: Fernando Albuquerque Costa, José Alberto Rodrigues, Pierre Bailly, Ilse Bats, Jan Bierweiler, Linda 
Castañeda, Liliana Danciu, Nicholas Daniels, Elmo De Angelis, Kylene De Angelis, Koen DePryck, Giulio Gabbianelli, 
Gabriela Grosseck, Isabel Gutiérrez, Jeroen Hendrickx, Jenny Hughes, Laura Malita, Paz Prendes, Mª del Mar 
Sánchez, Pedro Reis, Carla Rodriguez, Anne-Marie Tytgat, Katleen Vanden Driessche, Jens Vermeersch.



TACCLE2 - ATIVIDADES COM TECNOLOGIAS PARA A ÁREA DAS ARTES 3

Tabela de ConTeúdos

PREFÁCIO

PREFÁCIO À EDIÇÃO PORTUGUESA

INTRODUÇÃO

MATRIZ DAS LINHAS DE METRO

ATIVIDADES EM SALA DE AULA

- LINHA DE METRO 1 – Do texto ao cinema (Audiovisuais)

- LINHA DE METRO 2 – Às voltas com museus (Artes Visuais)

- LINHA DE METRO 3 – Maestros e companhia (Música)

- LINHA DE METRO 4 – Imagens que falam (Fotografia)

- LINHA DE METRO 5 – A arte da tipografia (Artes Visuais)

- LINHA DE METRO 6 – Preparar o espetáculo! (Expressão Dramática)

- LINHA DE METRO 7  – Explorando os graffiti (Artes Visuais)

- LINHA DE METRO 8 – As estrelas da escola (Transdisciplinar)

QUESTÕES

OUTROS RECURSOS 

CONCLUSÃO

SOBRE OS AUTORES

SOBRE OS PARCEIROS

P. 4

P. 5

P. 6

P. 8

P. 9

P. 16

P. 23

P. 30

P. 35

P. 40

P. 46

P. 53

P. 62

P. 63

P. 64

P. 67

P. 69



TACCLE2 - ATIVIDADES COM TECNOLOGIAS PARA A ÁREA DAS ARTES4

PrefáCio
 
Há quatro anos foi publicado o primeiro trabalho TACCLE: Apoio a professores para a criação de conteúdos em ambientes de 
aprendizagem - Manual de e-learning para professores. Um livro originalmente traduzido para oito línguas e que, desde então e 
de forma voluntária, foi traduzido para mais cinco. O número de cópias em papel, juntamente com os downloads e com as cópias 
eletrónicas perfazem já cerca de 20.000 exemplares. Além disso, realizaram-se inúmeros cursos de formação a nível internacional 
e a nível local, tonando-se o nome TACCLE uma referência sobre práticas de e-learning para professores.
No entanto, o mundo digital desenvolve-se rapidamente e dou por mim a dar as boas-vindas a uma nova coleção de livros TACCLE. 
Neles encontramos, por um lado, novos conteúdos, que refletem as mais recentes tecnologias e, por outro lado, ideias específicas 
para apoiar os professores e educadores no âmbito das áreas disciplinares e do nível etário que lecionam. Dou ainda as boas-vindas 
ao site do TACCLE2, um espaço online dedicado à partilha constante de novas ideias e de novas atividades, graças aos contributos de 
professores, educadores e formadores. É um recurso valioso para todos os professores e educadores, quer para os que se aventuram 
pela primeira vez no e-learning, quer para os mais experientes, que procuram trocar ideias com outros colegas.
Espero que a coleção TACCLE2 possa funcionar como estímulo, inspiração e o apoio prático de que os professores e educadores tanto 
necessitam. Aguardo também com ansiedade os próximos desenvolvimentos do site do TACCLE2 e espero que este se venha a trans-
formar numa comunidade de prática de professores e educadores ativa e vibrante, que dure muito para além do término do projeto.
Em 2014 não é possível a nenhum educador ignorar a tecnologia que o rodeia. Nenhum professor ou educador pode negar as 
oportunidades de aprendizagem que as tecnologias oferecem aos seus alunos. Nenhum professor ou educador deveria privar os 
seus alunos de trabalhar as competências essenciais para poderem sobreviver num mundo digital.

Gostaria, aliás, de lembrar as palavras de Bill Gates quando refere que
“A tecnologia é apenas uma ferramenta. O professor será sempre o mais importante quando toca a motivar os alunos e a colocá-
-los a trabalhar em conjunto.”.

PrefáCio À ediÇÃo PorTUGUesa

Há alguns anos publiquei um texto intitulado “Impacto das tecnologias em contexto educativo formal” que fazia a apologia da 
integração das tecnologias no currículo por constituírem um potente fator de inovação pedagógica, proporcionando novas moda-
lidades de trabalho na sala de aula para alunos muito estimulados tecnologicamente fora da escola. Parecia-me, à época, que a 
cultura interativa que os alunos adquirem fora da escola não tinha correspondência na vida escolar, nem as competências tecno-
lógicas dos alunos eram aproveitadas para potenciar o “sucesso” educativo. Concluía que eram necessários verdadeiros estímulos 
pedagógicos para os professores poderem tirar partido das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e, assim, melhorar 
as experiências de aprendizagem dos alunos. 
Muitos anos passaram e muita coisa mudou neste domínio, mas continuo a pensar que é da responsabilidade dos professores uma 
integração eficaz das tecnologias no currículo. São eles que têm a incumbência de desenhar os cenários didáticos para incluírem 
as TIC, de planear cuidadosamente as atividades mais adequadas, de escolher os recursos e as ferramentas corretas em funções 
dos contextos, sempre numa lógica de aprendizagem centrada no aluno. 
É, assim, que vejo com enorme potencial esta obra intitulada Atividades Com Tecnologias para a Área da Artes. Propostas para tornar 
o ensino e a aprendizagem mais estimulantes. Tem como especial referência e destinatários os professores de Artes com pouca (ou 
nenhuma) experiência no uso das tecnologias. Apresenta exemplos de como as TIC podem ser inseridas no currículo das Artes. 
Cada proposta e cada tecnologia acrescenta outras possibilida¬des de trabalho pedagógico ao professor e dá ao aluno um novo 
terreno de ideias para desenvolver a sua criatividade, que não é inspiração, é conhecimento. O pensamento criativo, afirma Weis-
berg (2008, p. 248), “é um processo baseado na direta aplicação do conhecimento”. Assim, as Artes são um campo ideal para se 
beneficiar do enorme potencial pedagógico das TIC.
Este livro apresenta, portanto, uma simbiose fundamental entre a pedagogia e a tecnologia. Promete potenciar novas experiências 
pedagógicas na sala de aula, novos hábitos de trabalho, novos ambientes de ensino e de aprendizagem mais ricos para os alunos 
através de formas inovadoras de utilizar as tecnologias, apelando à criatividade, uma competência determinante para participar 
no mundo globalizado e em constante evolução em que nos encontramos.
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