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A ARTE DE SER LIVRE 

- Estratégias Criativas de Superação - 

1. Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia (Spat) 

A Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia foi fundada em 1997, sendo uma associação 

sem fins lucrativos de cariz científico. Entre os seus fundadores destaca-se o Dr. João de 

Carvalho Azevedo e Silva, Médico Psiquiatra, Psicanalista e Grupanalista Didata, autor 

do conceito de Comunicação Metadramática. 

No contexto da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia foi desenvolvido por Ruy de 

Carvalho, Médico e Arte-Psicoterapeuta Didata uma perspetiva eclética e abrangente 

que designou de Modelo Polimórfico de Arte-Terapia/Psicoterapia. Este corresponde a 

um corpo teórico e técnico de fundamentação, diferenciado de outras abordagens de 

psicoterapia, fornecendo identidade própria à Arte-Terapia/Psicoterapia sustentada na 

evidência fenomenológica. 

Em Portugal, a Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia é a pioneira e a referência da 

formação e creditação da prática dos arte-terapeutas/psicoterapeutas nacionais, sendo 

uma entidade formadora creditada pela DGERT. A nível nacional e internacional a SPAT 

tem múltiplas ligações e protocolos com instituições diversas de que se destacam a 

Sociedade Internacional de Psicopatologia da Expressão e Arte-Terapia, a Federação 

Portuguesa de Psicoterapias, a Ordem dos Psicólogos Portugueses e a União Brasileira 

de Associações de Arte-Terapia. 

Tendo atualmente cerca de cem associados, os arte-terapeutas/psicoterapeutas da 

Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia têm desenvolvido centenas de intervenções 

institucionais e privadas, contemplando múltiplos grupos etários, de crianças a idosos, 

e diversas problemáticas, como pacientes mentais de evolução prolongada, pessoas 

com síndromes depressivas, ansiosas e outras, ou meramente indivíduos com intenções 

de desenvolvimento integral criativo. Tal miríade de intervenções de Arte-

Terapia/Psicoterapia tem permitido encorpar a investigação no âmbito da Sociedade 

Portuguesa de Arte-Terapia, comprovando a sua eficácia e validade. 

Tendo uma vertente de apoio social a Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia, através do 

seu Programa Social de Arte-Terapia/Psicoterapia, disponibiliza Arte-Psicoterapia a 

baixo custo, adaptado às condições financeiras de quem o solicita. 
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É precisamente neste âmbito e graças à generosidade dos arte-terapeutas da Sociedade 

Portuguesa de Arte-Terapia, que numa altura de stress social se pretende implementar 

um “Programa de Arte-Terapia na Crise”, contemplando um Manual de Apoio, Grupos 

de Apoio Criativo e Suporte Individual na Crise. Através deste último, pessoas em 

situações de dificuldades na adaptação às contingências da vida poderão beneficiar de 

intervenções breves de Arte-Psicoterapia a título gratuito. 

Fernanda Santos, Gestora da Formação da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia (SPAT) 

 

2. Preâmbulo 

Numa altura em que a incerteza impera e a ordem habitual da existência se descontrola 

é necessário deixar as ideias feitas e entrelaçar os fios que ligam à vida e aos outros 

essenciais para cada um, de modo que a desarticulação se transforme em oportunidade 

para criativamente fazer diferente, tornando aceitável o quão diferente a vida se 

apresenta. Apesar de tudo esta continua sempre plena de coisas belas e boas. Se o 

inconformismo for imaginativo então o belo e o bom podem ser resgatados abrindo 

brechas no confinamento. 

É, pois, intenção da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia através do Guia “A Arte de 

Ser Livre - Estratégias Criativas de Superação”, em articulação com grupos de suporte 

criativo realizados por videoconferência, e com a disponibilização de Arte-

Terapia/Psicoterapia de suporte individual on-line na crise, a título gratuito, dar o seu 

contributo para a sociedade portuguesa em geral. Num momento em que a pandemia 

do covid19 tem efeitos devastadores provocados pela doença, sofrimento medo, 

confinamento e dificuldades económicas, entre outros, o altruísmo, a generosidade, a 

compaixão, o carinho e a empatia, num invólucro criativo, fazem-se essenciais enquanto 

cimento estruturante da sustentabilidade pessoal e do esforço social. 

Acreditamos que produzir beleza é um elevado estado de consciência que nos 

transforma. Assim no Guia“A Arte de Ser Livre - Estratégias Criativas de Superação” é 

apresentada uma panóplia de recursos técnico-artísticos promotores da criatividade, 

reflexividade elaborativa e interatividade. Contempla-se a sua apropriação a diferentes 

faixas etárias e contextos, como a promoção do relacionamento familiar criativo. Para 

além disso são propostos planos de atividades da vida diária, para que a vida em 

recolhimento, pela contenção social necessária, se possa fazer com plenitude. 

Este Guia, em articulação com os grupos de suporte criativo e o apoio de Arte-

Terapia/Psicoterapia individual, enquadram-se num “Programa de Arte-Terapia na 

crise”, promovido pela Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia, mas tornado possível 

graças ao saber profícuo oferecido com generosidade e a título pro bono pelos seus arte-

terapeutas/psicoterapeutas. 
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Esperamos, assim, com este programa dar o nosso contributo para minimizar as 

consequências vivenciais da crise atual. 

Ruy Carvalho 

Médico, Arte-Terapeuta/Psicoterapeuta 

Membro Fundador, Presidente da Direção e Vice-Presidente do Conselho Científico da Sociedade 
Portuguesa de Arte-Terapia (SPAT) 
Presidente do Conselho Científico da Federação Portuguesa de Psicoterapias (FEPPSI); 
Vice-Presidente da Sociedade Internacional de Psicopatologia da Expressão e Arte-Terapia 
(SIPE AT) 

 

3. A importância social da criatividade 

“Não podemos pretender resolver problemas com o mesmo tipo de pensamento que 

usámos para os criar.” Albert Einstein 

 

A interação e integração social são elementos importantes de uma vida mental sadia. 

Nos momentos que vivemos atualmente, as medidas de distanciamento social implicam 

muito mais do que um isolamento físico, elas ditam alterações profundas nos 

comportamentos e rotinas a que estamos habituados, e sobretudo têm um impacto nas 

dinâmicas sociais em que nos movimentamos. 

É reconhecida a importância da criatividade nas sociedades contemporâneas, não só 

enquanto aspeto essencial da vida socioeconómica, como na saúde e bem-estar mental 

de cada um. Em particular, a capacidade para se adaptar à incerteza e reagir a desafios 

complexos com energia, entusiasmo, assertividade e perseverança dependem em larga 

medida da criatividade. Sociedades resilientes e criativas conseguem respostas coletivas 

muito mais eficazes aos problemas que se lhes colocam. 

A arte surge como uma resposta do indivíduo aos desafios que o rodeiam, 

designadamente no meio ambiente social, desde as transformações profundas, mas 

percetíveis até às súbitas e inesperadas. Através da arte é possível interagir de forma 

simbólica com esse meio social e desenvolver mecanismos de integração. A partilha 

simbólica estende a rede dos afetos interiores ao mundo em redor, proporcionando um 

ambiente contentor e seguro, em particular quando há um feedback do Outro. Nesta 

reconfiguração de relações sociais a arte pode ter um profundo papel regenerador e ser 

um veículo da reinterpretação do meio que nos rodeia, da forma como interagimos com 

ele. 
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O mundo global entra-nos pela porta dentro, enquanto de fora ficam o calor dos 

abraços, o envolvimento das carícias, a ternura do toque, a vitalidade de um aperto de 

mão. Nesse mundo que agora se nos apresenta há um imenso potencial e a arte é um 

veículo poderoso para expressar o animal social que há em nós, ainda que 

momentaneamente confinado. 

Raquel Freitas, Arte-Psicoterapeuta 
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Atividades Criativas  

De 

 Arte-Terapia 

Crianças dos 5 aos 12 
Estratégias Criativas criadas e sugeridas por: 

Ana Monteiro, Arte-Terapeuta/Psicoterapeuta 

Vera Cruz, Arte-Terapeuta/Psicoterapeuta 

 
                                     

 

Partilhe as suas criações e/ou dúvidas de execução no grupo 

‘A ARTE DE SER LIVRE’ 

https://www.facebook.com/groups/1533745066799941/ 

https://www.facebook.com/groups/1533745066799941/


                    A Arte de Ser Livre – Estratégias Criativas de Superação                           - 6- 

 

©Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia  – 2020 

De todos nós para todos vocês…  

Um brinde com Criatividade, Arte e Saúde  

As inseguranças e incertezas relativas ao aparecimento inesperado de uma doença 

grave podem revelar-se assoberbantes e esmagadoras, causando emoções distintas de 

intensidade extrema, tanto em adultos como em crianças.  

As pessoas têm formas diferentes de reagir a situações de stress e as respostas a este 

surto pandémico podem depender do nosso próprio historial de vida, do momento atual 

em que nos encontramos tendo em conta a família, a profissão ou afetos e até do 

contexto e comunidade onde fazemos a nossa vida.  

Neste momento é importante gerar uma rede de suporte sustentadora. Manter-se 

resoluto, cuidar de si mesmo, dos seus amigos e da sua família irá ajudá-lo a lidar com 

ansiedades e angústias. Ajudar outras pessoas a lidar com esses desafios fortalece-o a 

si, à sua família e à comunidade. 

Devemos, contudo, ter particular atenção a pessoas com problemas de saúde mental 

preexistentes assegurando que estas continuem com o seu tratamento e estar atentos 

a possíveis sintomas emergentes ou ao agravamento dos já identificados.  

Em estado de emergência é fundamental e saudável deixar emergir e investir a 

criatividade. A criatividade é uma ferramenta interna, uma capacidade inata que nos 

ajuda a lidar com o inesperado difícil, a promover atitudes positivas e a inovar nos 

comportamentos. É factual que a criatividade desde sempre tem estado presente nas 

formas mais primitivas de vida, revelando-se crucial para a sobrevivência e face a 

situações que obrigam a maior adaptabilidade ao meio envolvente mais desafiador, a 

fim de se estabelecer um modo de estar adaptado, aprazível, que  invista continuamente 

num contexto quotidiano pleno de recriação e de ações válidas. 

Neste manual sugerimos diversas atividades criativas para todos os gostos, que 

procuram cumprir o propósito de ajudar a este cuidado pessoal diário que as 

contingências atuais de restrição e isolamento exigem. Não que esta seja uma questão 

apenas de agora, mas que poderá ser abraçada neste momento com maior consciência. 

Se já o fazia, muito bem, é só ativar ainda mais a sua criatividade. Vamos criar? 

 Se trabalha … Se está em casa sozinho, sozinha… Se está em casa em família… 

Seja Criativo! 

João Soares, Arte-Terapeuta e Sónia de Brito Esteves, Arte-Terapeuta/Psicoterapeuta 
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- ATIVIDADE 1 - 

 

Designação 
Explosões de cor 

Benefícios 

Estimular a experimentação e lidar positivamente com a falta de controlo sobre 

o resultado. 

Materiais 
Leite gordo ou meio gordo 

Corantes alimentares de várias cores 

Detergente da loiça 

Cotonetes 

Tabuleiro de pirex ou de alumínio 

Descrição 

Deitar leite sobre o pirex até cobrir o fundo e alcançar aproximadamente 2 cm de altura. 

Gotejar o leite com corante alimentar da(s) cor(es) que se quiser. Molhar o cotonete em 

detergente da loiça e tocar nas manchas de cor. Observar o efeito surpreendente! Será 

preciso ir trocando de cotonetes porque o detergente vai saindo e deixa de produzir o 

efeito desejado. 

Uma variante desta atividade será pincelar com bastante leite uma folha branca, quanto 

mais grossa melhor. Gotejar com o corante e tocar com o cotonete molhado no 

detergente nas manchas de cor.  
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- ATIVIDADE 2 - 

 

Designação 
Pintura com vegetais 

Benefícios 

Estimular a experimentação e utilizar os recursos do dia a dia de uma forma criativa; 

apelar aos vários sentidos estimulando assim a emocionalidade.  

Materiais 
Vegetais de várias cores (beterraba, espinafre ou nabiça, limão, laranja) 

Aguada de café 

Folhas brancas grossas 

Pincéis 

Varinha mágica e respetivo copo medidor 

Taças para colocar as “tintas” 

Descrição 

No copo medidor colocar pedaços do vegetal, coberto de água e triturar. Da laranja e 

do limão, poderá espremer-se obtendo o sumo. Aproveitar a água do café da máquina 

ou misturar café em pó. Obter deste modo as tonalidades de cor que se pretende. Tendo 

as “tintas” prontas é só deitar as mãos à obra e pintar sobre a folha branca. 
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- ATIVIDADE 3 - 

 

Designação 
Pintura com chocolate 

Benefícios 
Estimular a experimentação e utilizar os recursos do dia a dia de uma forma criativa; 

apelar aos vários sentidos estimulando assim a emocionalidade.  

 

Materiais 
Tablete de chocolate de 250 gr 

Água 

Vários recipientes que possam ir ao micro-ondas 

Folhas brancas e pinceis 

Descrição 

Derreter pedaços de chocolate em diferentes recipientes no micro-ondas. Poderá 

juntar-se água em quantidade desejável de modo a obter-se consistências diferentes. 

Depois da “tinta” pronta, com várias tonalidades e consistências, pintar sobre a folha 

branca. Poderá utilizar-se chocolate derretido mais consistente de modo a fazer uma 

pintura de alto relevo. 
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- ATIVIDADE 4 - 

 

Designação 
Plasticina esborrachada 

Benefícios 

Aprender a utilizar os materiais de uma forma pouco usual estimulando a criatividade 

e pensamento divergente; descarga emocional pelo calcar da plasticina sobre o papel, 

libertando tensão.  

Materiais 
Plasticina de várias cores 

Recortes de revistas ou jornais 

Material de desenho 

Folhas brancas grossas 

Descrição 

Fazer um desenho esborrachando plasticina sobre o papel. Poderá ser algo figurativo ou 

abstrato, baixo relevo ou alto relevo. Adicionar recortes de revistas ou jornais ou 

simplesmente desenhar com outros materiais. 
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- ATIVIDADE 5 - 

 

Designação 

O Piquenique: “O Chef sou eu”   

Benefícios 
Potencia-se o mundo imaginário, transformando-se o espaço habitacional num local de 

magia e extrapolação da sua utilidade diária. O piquenique é um momento de convívio 

e partilha gratificante, onde a dramatização e o humor são ativados pela troca de papeis.  

 

Materiais 
Manta 

Lençóis 

Saco ou cesta de piquenique 

Lanche 

Adereços diversos 

 

Descrição 
Numa divisão da casa, faz-se uma tenda com os lençóis e coloca-se no chão a manta 

para o piquenique. O lanche é feito pela criança com apoio de um adulto sob o mote “O 

Chef sou eu”.  Durante o piquenique, façam troca de papeis, os filhos são os pais, ou o 

pai é a mãe e a mãe é o pai, e o mesmo entre irmãos. Para tal usem os adereços que 

levaram para o piquenique. 
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- ATIVIDADE 6 - 

 

Designação 

Tabuleiro de Arroz Colorido 

Benefícios 

Tingir do arroz promove a curiosidade pelo resultado, enquanto explora e ativa a 

capacidade de saber esperar. Por outro lado, quando seco o arroz, possibilita trabalhar 

a sensorialidade visual cor, e táctil pela textura. O tabuleiro com o arroz oferece um 

palco de ensaio à imaginação na criação de cenário e histórias. 

Materiais 

Arroz cru, Corante alimentar, Taças ou prato fundo, Colher, Caixa de cereais  

Descrição   

1º momento: Numa taça funda colocar um dedo de água e diluir um pouco de corante 

alimentar, juntar o arroz q.b.; envolver bem e deixar a secar ao sol. Pode fazer várias 

cores. 

2º Já com o arroz seco, recortar uma das frentes da caixa obtendo-se um tabuleiro, que 

pode ser decorado ou pintado do lado de fora. O interior mantém a cor original para 

contrastar com o arroz colorido.  

3º despejar o arroz seco dentro do tabuleiro de cartão e mexer no arroz sentindo a sua 

textura, pode criar imagens no fundo do tabuleiro fazendo movimentos com o dedo. 

4º momento criar cenário com pequenos brinquedos que se soterram ligeiramente no 

arroz. A cada cenário contar uma história.  
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- ATIVIDADE 7 - 

 

Designação 

Caixa dos Sentimentos 

Benefícios 

A construção da caixa dos sentimentos abre jogo ao dentro e fora. O que tenho dentro 

e posso exteriorizar, ficando guardado em segurança num espaço de contenção. 

Espaço caixa onde se guardam os tesouros internos, e as angústias inquietantes.  

Materiais 

Caixas de cartão diversas e tamanho variado, Tesouras, Colas, Tintas ou Canetas de 

feltro, Revista, Glitters 

Descrição 

A Caixa dos Sentimentos (Tristeza, Raiva, Alegria, Medo, Tranquilidade e Carinho), 

pode ser elaborada da seguinte forma: 

1º - disponibilizar materiais às crianças para decorar a sua caixa − pode ser 

pintada, desenhada, colar papéis e passar com cola branca por cima, ou pinta-se 

apenas.  

2º- dividir a caixa por dentro em várias partes, de acordo com o que queremos 

guardar. Exemplo de divisão ontem, hoje e amanhã, ou, objetos preciosos como 

cartinhas, postais, pedras, ou ainda objetos que queremos dar a alguém que já 

não vemos há muito tempo. 

3º - podem pôr uma parte para um dos sentimentos acima referidos, ou a caixa ser 

apenas para os sentimentos referidos. 
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- ATIVIDADE 8 – 

 

Designação 

Pintura a partir de detalhes vistos da janela 

Benefícios 

Estimular a observação do exterior a partir do interior de casa. O olhar atento vai 

capturar determinados elementos do mundo exterior. A imagem final resultará da 

capacidade de seriar, através de um olhar que se torna mais fino e cuidado. Potenciam-

se as habilidades psicomotoras, de orientação, espacialidade e lateralidade.  

Materiais 

Folha de papel A4 ou A3 

Lápis de cor ou canetas de feltro  

Descrição 

Pintar ou desenhar o que é observado da janela de casa. No final da imagem dar-

lhe um título ilustrativo. Pode ser complementado com a elaboração de uma 

história ou poema numa folha à parte.  
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- ATIVIDADE 9 - 

 

Designação 

Saltar de Pedra em Pedra 

Benefícios 

Ativa-se a capacidade de imaginar através do faz de conta, enquanto se potencia a 

atividade motora. Abre ainda espaço à transformação imagética através da reutilização 

do mesmo material num outro desafio. 

Materiais 

Um jornal ou revista 

Fita cola 

Descrição 

Cortar páginas de um jornal, colocá-las no chão, (separadas umas das outras de 

30cm), como se fossem as pedras de um rio. Saltar de pedra em pedra ao pé-

coxinho para conseguir atravessar o rio. Há que ter atenção que o jornal pode 

escorregar. Se o piso for muito escorregadio, pode usar-se uma fita-cola para 

prender o jornal ao chão. Depois de acabar esta brincadeira, pode-se transformar 

o jornal numa espada − dobrar o jornal na diagonal e fazendo um rolo, no final, o 

jornal é dobrado na horizontal para fazer a pega. 
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- ATIVIDADE 10 - 

 

Designação 

Máscara de cartão 

Benefícios 

Recortam-se formas que em conjunto ganham um significado, onde o prazer de criar 

e fazer surgir um outro eu permite através do brincar a expressão de sentimentos. 

Cria-se um outro eu, máscara, que vai permitir expressar alegrias, medos ou 

angústias. 

Materiais 

Cartão (de caixa de cereais), Tesoura, Cola, Tintas ou Canetas de feltro ou lápis de cor 

Descrição 

No cartão desenha-se a forma de um rosto com os elementos que o compõem, dando-lhe 

formas exageradas, deformadas ou geométricas. Recortam-se e pintam-se livremente. Por fim, 

colam-se os diferentes elementos sobre a forma de rosto inicialmente desenhada e recortada. 

No final, através da máscara pode-se criar uma história ou dramatizar dando vida e corpo à 

máscara criada. 
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- ATIVIDADE 11 - 

Designação 

Pintura com tinta guache diluída e colagem livre 

Benefícios 

A mistura de cores nas taças tem em si uma magia de alquimia, ensaia-se as cores 

através da experimentação de ir colocando água na conta certa para se obter uma 

diluição equilibrada. O pintar fazendo escorrer a tinta, implica treino de destreza e 

apela ao autocontrolo na gestão da frustração que pode surgir. O imaginário e o 

emocional é balizado pelo movimento corporal e o surgimento do estado emocional 

associado ao fazer criativo.  

Materiais 

Folha de papel A4 ou A3, Tinta guache, Taças, Pincel, Água, Revistas 

Descrição 

Inicia-se por misturar os guaches em água, por forma a ficarem mais líquidos. 

Posteriormente pincelar o papel com água limpa. De seguida, colocar gotas de tinta 

sobre a folha, e podem espalhá-la com o pincel ou inclinando a folha. Repete-se de igual 

forma para as diferentes cores. Este processo pode ser repetido quantas vezes for 

necessário.  

A pintura anterior pode ser completada ou não com imagens recortadas de revista, para 

tal, recortam-se imagens diversas de revistas e colam-se sobre a imagem anterior, 

criando-se um mural de imagens. 

Por fim recorrendo-se à imaginação livre criam-se histórias ou dá-se um título. 
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Designação 

Pintura com salpicos de aguarela soprados com palhinha 

Benefícios 

Soprar sobre a tinta, expandindo a gota, assemelha-se a um ato simbólico próximo de 

uma ideia mágica de dar vida a algo através do soprar. As gotas transformam-se em 

manchas que adquirem uma forma. Apela-se ao brincar e ao imprevisto, uma vez que 

as linhas dilatadas na folha, muitas vezes adquirem uma dimensão caótica difícil de 

controlar, onde o resultado final é difícil definir.  Explora-se o acaso e experiencia-se a 

surpresa.  

 

Materiais 

Papel branco 

 Aguarelas 

Taça para água 

Pincel 

Palhinha 

Descrição 

Começa-se por colocar gotas de aguarela sobre a folha. De seguida, espalham as gotas 

soprando através da palhinha, empurrando assim a aguarela pelo papel, procurando o 

efeito desejado. Na imagem criada podem ser procuradas formas familiares.  

 

  



                    A Arte de Ser Livre – Estratégias Criativas de Superação                           - 19- 

 

©Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia  – 2020 

- ATIVIDADE 13 - 

Designação 

Pintura em relevo 

Benefícios 

A pintura com um material alternativo apela à curiosidade quer na experiência de fazer 

a mistura química para obter a tinta como para com o resultado. A curiosidade aguça o 

desenvolvimento da capacidade de planear, executar e espera pelo resultado final. 

Materiais 

Folha de cartolina branca A5 

Farinha 

Sal 

Corante alimentar ou tinta guache 

Água 

Copos ou taças de plástico 

Pincéis 

Descrição 

Começa-se por: 

1º numa taça misturar uma colher de farinha e uma colher de sal com corante alimentar 

ou tinta guache. Adicionar um pouco de água e mexer até se obter uma mistura 

cremosa. Repetir com as outras cores selecionadas. 

2º Com o pincel criar uma imagem livre na cartolina. 

3º Assim que terminar levar a pintura ao micro-ondas 10-20segundos (pedir sempre 

ajuda a um adulto). 

4º Comtemplar o efeito de relevo, a pintura ganha volume parecendo insuflável.  
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Designação 

Construção de um talismã 

Benefícios 

Ativa-se a simbolização e o abstrato, o objeto talismã é um elemento investido de 

significado interno para uso externo como um amuleto de propriedades mágicas. Os 

seus poderes são lhe concedidos por quem o realizou. Vai ajudar a evitar o mal e atrair 

o bem.  

Materiais 

Massa de modelar, Glitters ou purpurinas, Pedrinhas, Bijuteria velha, Cordão 

Descrição 

Inicia-se com o amassar da massa de modelar, como forma de sentir e vivenciar a 

textura, dureza e maleabilidade desta. Escolhe-se uma forma, por ex. geométrica, que 

se quer para o talismã. Numa das extremidades deixar um furo para posteriormente 

passar o cordão. Após a modelagem embelezar o talismã com as pedrinhas, bijuteria e 

glitters. Deixar secar muito bem e passar o cordão de forma a se obter um fio, que pode 

ser usado ao pescoço ou guardado no bolso. 
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Designação 

Estruturas 3D 

Benefícios 

Operacionaliza-se a construção de um objeto em 3D, estimulando-se a criatividade, a 

espacialidade e motricidade precisa. 

Materiais 

Plasticina de várias cores, Palitos ou Palhinhas 

Descrição 

Inicia-se com o amassar da plasticina criando pequenas bolas que irão servir para unir 

os palitos ou as palhinhas. Ao unir os palitos através das bolinhas de plasticina criam-se 

estruturas diversas. Podem ser construídas tantas quantas se quiser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


