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Pedagogia da Arte  
- Da Ideia à Prática 

  

Apresentação 

 

O objectivo deste curso é acompanhar a criação de uma actividade de Pedagogia da 
Arte, desde a ideia até à prática.  

Começamos por introduzir noções teóricas de Pedagogia da Arte, metodologias, 
posicionamento, práticas, princípios e valores. De seguida, vamos colher inspiração 
numa visita de estudo a um espaço cultural. Continuamos o caminho em busca de uma 
ideia que será então concretizada numa actividade prática de arte-educação. No final, 
celebramos as aprendizagens no momento alto do ano, a Exposição Final de Alunos do 
Nextart.  

Este curso será uma imersão prática na elaboração de actividades artístico-
pedagógicas. No final, cada participante terá uma actividade pronta para utilizar, que 
terá sido pensada no seio de um grupo de reflexão, no qual a troca de impressões será 
constante.  

 
Horário 
3as feiras, 10:15-13:15 
 
Datas 
18 Abril - 27 Junho 2023 (10 sessões) 

- Não há aulas nos dias 25 Abril, 16 Maio e 13 Junho. O programa contempla a 
realização de 2 sessões fora do horário habitual, em datas a combinar com a turma. 
 
Modalidade 
Presencial 
 
Horas de Formação 
30h 
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Formadora 
Susana Alves 
 
Preço 
276€ (ou 3 x 92€) + 30€ inscrição + 4€ seguro escolar 

NOTA:  Os materiais podem ser adquiridos junto da formadora, por um valor que irá 
variar entre os 3€ e os 8€, consoante a sessão (ver Materiais, mais abaixo). 
 
Destinatários 
Pessoas interessadas no cruzamento entre arte e educação: professores, educadores, 

mediadores artísticos e culturais, arte-educadores, artistas, pais. Não são necessários 

conhecimentos prévios específicos. 

Objectivo Geral 
Desenvolver competências de Pedagogia da Arte que permitam planear e realizar uma 
actividade estruturada com crianças, em contexto profissional ou familiar. 
 
Objectivos Específicos 
- Desenvolver o auto-conhecimento aplicado ao trabalho de arte educador; 
- Identificar os diferentes conceitos que envolvem a Pedagogia da Arte: mediação 
cultural, arte educação, educação artística, educação pela arte, educação não formal, 
etc. e situar-se no contexto da Pedagogia da Arte; 
- Utilizar os recursos do espaço envolvente e reconhecer a importância/influência do 
mesmo na prática da Pedagogia da Arte; 
- Integrar o “erro” como parte fundamental do processo de aprendizagem; 
- Treinar o sentido crítico em relação à própria prática de Pedagogia da Arte (para si), 
bem como princípio fundador do seu design de actividades (para os outros); 
- Estruturar uma actividade/mini-projecto de Pedagogia da Arte adequada aos 
objectivos estipulados para a sua implementação; 
- Reconhecer a arte contemporânea como ferramenta de aprendizagem; 
- Identificar e reconhecer obras e artistas de referência, relacionados com as temáticas 
apresentadas e enriquecer a cultura visual relacionada com a arte contemporânea; 
- Valorizar o processo, o poder o erro e o potencial do acaso na criação artística; 
- Valorizar a mediação cultural como forma de viver o mundo; 
- Criar uma comunidade de aprendizagem, partilha e entreajuda no grupo; 
- Construir um conhecimento partilhado em grupo (o formador não é transmissor de 
informação mas todos os elementos são co-criadores de conhecimento). 
 
Programa 
 
Módulo 1 – Princípios de Base da Pedagogia da Arte 
Introdução à Pedagogia da Arte. Referências teóricas. Regras de ouro de uma 
actividade de arte-educação. Estrutura da actividade. 
Horas de Formação: 6h (2 sessões) *  
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Módulo 2 – Contacto com a Obra de Arte 

Observar, fruir, interpretar e digerir um objecto artístico. A busca da inspiração. Visita 

a um espaço cultural/museu. 

Horas de Formação: 3h (1 sessão) *  

 
Módulo 3 – Organizar as Ideias: Planeamento 
Estrutura e planeamento de um projecto de arte-educação (visita-jogo a uma 
exposição, actividade em família sobre um livro, actividade de sala de aula sobre um 
artista, actividade para adultos sobre um determinado tema, etc.) 
Horas de Formação: 12h (4 sessões) *  
 
Módulo 4 – Da Ideia à Prática: Implementação 
Implementação da actividade em contexto real para o qual foi pensada. Reflexão sobre 
a experiência.  
Horas de Formação: 9h (3 sessões) *  
 
* Valor estimado, sujeito a eventuais alterações, consoante as necessidades da turma. 

 
Materiais 
Tintas, pincéis, papel de vários tamanhos e texturas, colas, tesouras, material riscador, 
papel cenário, material de luz e sombra, elementos da Natureza, material de 
desperdício, barro, entre outros. 
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação. 

NOTA: Os materiais podem ser adquiridos junto da formadora, por um valor que irá 
variar entre os 3€ e os 8€, consoante o módulo. 
 
Metodologia 
- As sessões consistem essencialmente em metodologia de educação não formal, na 
qual exercícios práticos, a experimentação vivencial e a partilha de 
conhecimentos/reflexões são a base da aprendizagem, havendo, sempre que 
necessário, um enquadramento teórico. Haverá dinâmicas de carácter individual e 
outras de colectivo/grupo.  
- Algumas sessões serão realizadas fora do espaço do Nextart, de forma a ampliar e 
diversificar a experiência de aprendizagem. 
 
Medidas de Higiene e Segurança em Aula 
O Nextart cumpre as regras de higiene e segurança estabelecidas pela DGS e 
actualmente em vigor 
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Avaliação 
Dado que os conteúdos da acção de formação são essencialmente práticos, a 
metodologia de avaliação é composta por:  
- avaliação formativa, com a análise das respostas às questões colocadas, motivação e 
empenho, bem como a análise dos resultados obtidos nos exercícios práticos e do 
progresso individual dos formandos; 
- avaliação sumativa, com uma avaliação global do trabalho final e das actividades 
realizadas ao longo do curso. 
 
Critérios de Avaliação / Percentagem da Nota Final 
- Cumprimento dos exercícios técnicos propostos, tendo em conta os objectivos 
traçados: 40% 
- Qualidade dos trabalhos realizados: 20% 
- Capacidade de reflexão crítica, em contexto de diálogo, acerca dos trabalhos 
desenvolvidos, a nível formal e/ou temático: 10% 
- Motivação e empenho na aquisição de novos conhecimentos e na aplicação aos seus 
trabalhos: 20% 
- Assiduidade e pontualidade: 10% 
 
As classificações finais, quantitativas e qualitativas, serão atribuídas de acordo com a 
seguinte escala: 
1 – Muito Insuficiente; 2 – Insuficiente; 3 – Suficiente; 4 – Bom; 5 – Muito Bom. 
 
Sobre a Formadora 
Susana Alves vive e trabalha em Lisboa. Licenciada em Psicologia Educacional com 
formação em Educação pela Arte (ISPA, 2006), é arte-educadora, mediadora cultural e 
concebe projectos de arte participativos e de envolvimento comunitário. Fundou o 
Lugar Específico - entre Arte e Educação (Lisboa, 2019) um projecto de arte-educação e 
Mediação Cultural com vista à aproximação da comunidade às artes contemporâneas. 
Fundou e administra a Rede dos Colaboradores de Serviços Educativos (RECOSE) e co-
fundou a Cooperativa SOU Largo, a qual dirigiu entre 2011/2016. Tem o certificado do 
Programa de Massagem nas Escolas e experiência em actividades com base na filosofia 
para crianças. Fez formação em Pedagogia da Dança no Forum Dança, como Contadora 
de Histórias e diversas formações em gestão e coordenação de projectos. Desde 2005 
que tem colaborado com diversos serviços educativos, tais como: Fundação Culturgest, 
Programa Descobrir da Fundação Calouste Gulbenkian, Museu Colecção Berardo, 
Jardim Botânico de Lisboa, Fábrica da Pólvora de Barcarena, concebendo e orientando 
actividades de mediação cultural para diversos públicos, projectos continuados com 
escolas, formação para professores e educadores e projectos com público NEE. Fez 
parte da equipa do programa de Mobilidade de Educadores da Fundação Calouste 
Gulbenkian, onde deu formação a técnicos de museus no âmbito da mediação cultural 
em serviços educativos, por todo o território nacional. Participou como oradora em 
alguns congressos e conferências nacionais e internacionais. 
 


