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O quê? 
 

Projeta-me é um recurso educativo organizado numa caixa, que comporta um conjunto de 

imagens e objetos, suportado por um dossiê digital, para desenvolver atividades que exploram 

os domínios da Educação Artística e das suas Aprendizagens Essenciais. 

Contemplar, selecionar, colecionar e juntar, reunir numa caixa imagens e objetos — trata-se de 

uma experiência comum, que este recurso pretende reforçar com a ligação ao seu conhecimento 

para alcançar as competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. As 

crianças/alunos com os seus educadores/professores constroem uma coleção com imagens e 

objetos que organizam numa caixa, para desenvolver as atividades do Projeta-me.  

As imagens que constam na caixa estão arquivadas e acessíveis no dossiê em formato digital 

(que se apresenta no final deste documento). Foram agrupadas em páginas, por temas ou 

atividades, para serem selecionadas e descarregadas de acordo com as ações a realizar. Nestas 

páginas podemos encontrar uma diversidade de imagens que representam diferentes conteúdos 



                                                                                          
 

 

temáticos: cores, formas geométricas, sólidos, texturas, adereços, objetos do quotidiano, obras 

de arte, rochas, conchas, plantas, animais, letras e atividades, entre tantas coisas. Devem ser  

impressas em folha de acetato e recortadas para o uso em retroprojetor. Suportam as iniciativas 

pedagógicas que se visam trabalhar, através da projeção — luz, transparência, ampliação, escala, 

cor, movimento, forma, textura, sobreposição, oposição — potenciando a representação de 

significados e narrativas no processo educativo. 

Os objetos da caixa do Projeta-me podem proceder de diversas origens, do mundo natural ou 

de qualquer outro domínio (ramos de plantas, sementes de frutos, assim como líquidos, areia e 

espuma podem coexistir com pedaços de plástico, peças de lata ou fragmentos de madeiras, 

bem como garfos, parafusos ou botões). Devem ser selecionados e organizados, pelas 

crianças/alunos ou educadores/professores, de acordo com ordens formais, expressivas ou de 

classificação, enquadrando conhecimentos e conteúdos para alcançar aprendizagens. Para a sua 

projeção no retroprojetor, os objetos são escolhidos pelo apelo à transparência, sobreposição, 

contorno e transformação da imagem. Nesta experiência as crianças devem indagar a natureza 

dos materiais dos objetos e constatar como mudam com a projeção: descobrir brilhos, reflexos, 

cores e assim construírem novas imagens. 

Neste contexto, pode ainda associar-se à projeção das imagens e objetos, outros meios que 

intencionalmente procurem trabalhar uma expressão musical ou uma ação performativa. Podem 

usar-se sons, de instrumentos musicais ou de outras fontes não convencionais. Pode igualmente 

usar-se o corpo ou partes dele, jogando também com a luz, sombras projetadas e reflexos. As 

diferentes expressões (visual, musical ou performativa) são, portanto, convocadas a 

relacionarem-se em conjunto. 

 

Para quê? 

Para explorar os domínios da Educação Artística, no âmbito das Orientações Curriculares da 

Educação Pré-escolar e das Aprendizagens Essenciais das componentes curriculares dos 1.º e 

2.º ciclos do Ensino Básico. Pretende a partir de materiais e de propostas de atividades (do 

dossiê digital) estimular a invenção de imagens nos diferentes sistemas expressivos, 

contextualizar e vivenciar conhecimentos, ampliar competências e aprofundar conexões que 

remetem para a realidade do mundo envolvente da criança. 

Projeta-me é um recurso educativo organizado numa caixa, com imagens em transparências e 

objetos. Pretende-se que a projeção das imagens coexista, em simultâneo, com a projeção de 

objetos, de musicalidades e de sombras do movimento performativo do corpo, para criar 

personagens ou cenários, para estimular narrativas, inventar histórias ou abordar conteúdos 

programáticos — para que a invenção intervenha e altere o espaço envolvente. 



                                                                                          
 

 

 

Como? 

Na aplicação deste recurso educativo, deseja-se que a criança tenha um papel ativo na sua 

construção. Deste modo, as atividades podem ocorrer em diferentes momentos escolares; 

devem ser planeadas a partir do que a criança observa, seleciona e regista, para compreender 

com mais propriedade o mundo que a rodeia. 

As estratégias pedagógicas para as atividades podem decorrer por apresentação de 

assuntos/temas ou pela indagação ou resolução de problemas. As ações podem ocorrer de 

forma lúdica, orientadas para o jogo, o desafio; com apelo às emoções, relacionam 

aprendizagens, procuram a representação de significados e narrativas, estimulam a invenção de 

imagens visuais, sonoras e do movimento do corpo, pela projeção de luz, sombra e reflexão. 

Com o Projeta-me não existe uma linha de correspondência direta entre os conteúdos das 

aprendizagens e os elementos existentes na caixa. O que se procura é desenvolver, a atitude 

de pesquisa, centrada na observação, na curiosidade de descobrir para construir saberes 

essenciais ao conhecimento do mundo, quer para o domínio da educação artística, quer para 

os restantes domínios do conhecimento. A projeção de imagens deve coexistir, em simultâneo, 

com a projeção de objetos e com a possível interação de sons, de musicalidades, de sombras 

ou do movimento performativo do corpo — para que a invenção intervenha e altere o espaço 

envolvente dos contextos escolares, para apreender o mundo envolvente. 

Aceda aqui ao Dossiê Digital Projeta-me 

(Disponível na página web do Programa de Educação Estética e Artística) 

 

Exemplos 

Algumas páginas do Dossiê Digital: 
 

 
 

 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/EEA/dossiedigital_projeta-me_peea_2021.pdf
https://www.dge.mec.pt/educacao-artistica


                                                                                          
 

 

 
 

Atividades na EB 1 O Leão de Arroios (AE Luís de Camões, Lisboa) 

 

Atividades na EB 2,3 Professor Delfim Santos (AE das Laranjeiras, Lisboa) 

 
 


