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

terapeutas/psicoterapeutas. 

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 
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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. 

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 

Família e Amigos 

Estratégias Criativas criadas e sugeridas por: 

Alexandra Serra, Arte-Terapeuta/Psicoterapeuta 

Catarina Capinha, Arte-Terapeuta/Psicoterapeuta 

Ana Monteiro, 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/
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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 

História em família 

Benefícios 
Estimular a imaginação; promover a abertura e espontaneidade na família; facilitar 

a comunicação verbal e não verbal; criar comunhão entre os membros da família. 

Materiais 
5 papéis com aproximadamente 5cm por 7cm, por cada elemento do agregado familiar;  

Material para escrever, desenhar e pintar (à escolha); 

Folhas brancas A4 ou A3; 

Materiais recicláveis do quotidiano (embalagens vazias, rolos de papel higiénico, 

tampas, etc.); 

Tesouras e colas. 

Descrição 
Preparam-se previamente cinco papéis de 7cm por 5cm, aproximadamente, para cada 

elemento do agregado familiar. Cada pessoa deverá escrever/desenhar em cada um dos 

papéis palavras aleatórias correspondentes a personagens, lugares, objetos, ações 

(deverão fazê-lo longe da vista dos outros elementos). Colocam-se todos os papéis 

virados para baixo, na mesa ou no chão, no centro do grupo. Elege-se um secretário do 

grupo que deverá ir escrevendo a história. O membro mais novo da família será quem 

começa, retirando um papel do centro e começando a inventar a história incluindo o 

elemento que consta no papel. Por exemplo, se no papel que retirou estiver o desenho 

de uma menina, poderá começar “Era uma vez uma menina chamada Maria, ela era um 

pouco marota e gostava muito de caminhar na praia para encontrar…”. O elemento que 

estiver à sua direita, deverá retirar outro papel do centro e continuar a história. E assim 

por diante, até já não restarem papéis no centro do círculo. 

No final, o secretário deverá ler a história em voz alta para todo o grupo e este deverá 

fazer as devidas retificações, se assim o desejar. Por fim, o grupo deverá dar um título à 

história. 
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Depois da história criada, poderão ilustrá-la como o entenderem, podendo fazê-lo em 

grupo ou individualmente. Propostas interessantes serão fazer uma banda desenhada, 

fazer um desenho/pintura da parte da história que mais gostaram e/ou prepararem uma 

dramatização da história de onde surgirá um vídeo que enviarão a outros familiares. 

Poderão fazer fantoches com materiais recicláveis (embalagens vazias, rolos de papel 

higiénico, etc.) que tenham em casa. 
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- ATIVIDADE 2 – 
 

Designação 

Galeria de mãos 

Benefícios 
Promover a entreajuda e coesão familiar; reforçar partilha, autonomia e autoestima. 

Materiais 
Marcadores 

Folhas brancas A4  

Bostik 

Fita cola 

Descrição 
Cada elemento do agregado familiar deverá fazer o contorno da sua mão numa folha 

A4, com marcador (os mais novos poderão precisar de ajuda dos mais velhos). Cada um 

deverá decorar a sua mão, propondo o que poderá “dar” à sua família neste tempo de 

isolamento. Poderão ser feitas várias versões: tarefas domésticas (aspirar, dobrar a 

roupa, cozinhar), talentos (massagem corporal, cantar para a família, contar uma 

história), sentimento0s positivos (alegria, ternura, esperança), etc. 

Poderão fazer-se quantas mãos se quiser, mas estas deverão ser objetivos/dádivas 

concretizáveis. Depois das mãos decoradas, poderão ser colocadas numa parede de 

modo a construir uma galeria de mãos, que poderá ir sendo preenchida 

progressivamente (como, por exemplo,  propósitos semanais). 
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- ATIVIDADE 3 – 
 

Designação 

Pinturas musicais 

Benefícios 

Fortalecer laços familiares e sentimento de pertença; aceder a emoções e memórias 

positivas geradoras de bem-estar. 

Materiais 

Materiais de desenho e pintura à escolha 

Folhas brancas A4 ou A3 

Músicas que sejam especiais para a família ou que sejam simplesmente do seu agrado 

Descrição 

À vez, cada elemento da família escolhe uma música e, ao som dela, todos irão 

pintar/desenhar numa folha o que forem associando. Poderão ser momentos 

significativos em família, memórias, sentimentos que a música tenha despoletado, etc. 

No final de cada música, cada um poderá partilhar com a família o que criou. 
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- ATIVIDADE 4 – 
 

Designação 

Adivinhem quem é! 

Benefícios 

Reforçar a identidade de cada um na família; estreitar laços e promover a comunicação 

na família. 

Materiais 

Folhas brancas 

Lápis/ esferográfica 

Descrição 

Cada elemento, à vez, pensa num dos elementos da família e tentará desenhar algo 

que o identifique para que os outros possam adivinhar de quem se trata. Não são 

permitidas palavras, nem escritas, nem faladas, somente os desenhos. O que adivinhar 

primeiro, será o próximo a desenhar. 
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- ATIVIDADE 5 – 
 

 

Designação 

Canção inventada 

Benefícios 
Promover a criatividade, a abertura e a comunhão entre membros da família. 

Materiais 

Instrumentos musicais 

(caso não existam, poderão improvisar-se com objetos da casa ou de reciclagem) 

Descrição 
Aproveitando os talentos de cada um, a família é convidada a inventar uma canção 

cujo tema seja o momento atual de quarentena. Poderá alargar-se o convite a outros 

membros da família e combinarem um “concerto” por videochamada. Caso a família 

nuclear seja alargada, poderão fazer-se duplas e inventar várias canções. Poderão 

aproveitar-se também melodias conhecidas e inventar apenas a letra. 
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- ATIVIDADE 6 – 

Designação 

Caixinha do sentir 

Benefícios 
Promover o diálogo e abertura entre membros da família; estimular a consciencialização 

emocional, a presença e a empatia. 

Materiais 
Caixa ou Frasco, pedaços de papel branco ou coloridos (um ou mais por cada elemento 

da família), material de desenho (como lápis de cor, lápis de cera, pastéis de óleo, 

canetas ou marcadores coloridos) ou de pintura (aguarelas, tintas coloridas, etc.), 

pincéis, recipiente para água e toalhetes de limpeza ou um pano e tesouras. 

Descrição 
 

A família é convidada a olhar, sentir e identificar o seu próprio corpo e sentimento no 

momento presente. Cada elemento deverá resumir numa ou duas palavras no máximo 

o seu sentir e escrevê-lo num pedaço de papel, poderá fazer mais de que um papel (caso 

identifique mais de um sentimento ou sensação). Depois de escreverem os seus papéis, 

dobram e colocam dentro da caixa ou frasco (é importante que os outros membros não 

vejam o que está escrito antes de tempo). 

 

No final baralham e cada um retira um ou mais papéis da caixa (sem mostrar aos outros 

membros) e fazem um desenho acerca do que sentem ao olhar para este sentimento, 

utilizando os materiais disponíveis à escolha. Depois de terem todos o seu desenho 

acabado, colocam o papel sobre o desenho, identificando de quem é o papel e podem 

partilhar (falar) acerca do que estão a sentir individualmente e depois de terem 

desenhado o sentimento de outro membro da família. 
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Nota: Esta dinâmica deverá ser adaptada à idade dos elementos da família − havendo 

crianças muito pequenas, a descrição dos sentimentos deverá ser simples (por exemplo: 

“sinto-me alegre!, sinto-me triste!”). 

 

 

  



          A Arte de Ser Livre – Estratégias Criativas de Superação                              - 15 - 

©Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia  – 2020 

- ATIVIDADE 7 – 

Designação 

A Árvore da Família 

Benefícios 
Promover a união, empatia e comunhão e fortalecimento de laços entre os membros 

da família. 

Materiais 
Folhas de papel branco A4 ou A3, cartolinas coloridas, recortes de revistas, fotografias, 

material de desenho (como lápis de cor, lápis de cera, pastéis de óleo, canetas ou 

marcadores coloridos) ou de pintura (aguarelas, tintas coloridas, etc.), pincéis, 

recipiente para água e toalhetes de limpeza ou pano, cola, fita cola ou bostik e tesouras. 

Nota: Caso tenham acesso a um terreno poderão anexar também folhas ou ervas 

(naturais) que estejam caídas na terra (não precisam de arrancar :))  

Descrição 
Criação de árvore da família (com colocação de fotografias ou desenhos dos membros 

da família). 

A família vai ser convidada a criar a sua árvore, que deve incluir todos os membros. Cada 

elemento da família vai representar-se com uma fotografia ou com um desenho onde 

são livres de o decorar ou ornamentar como queiram. Deverão criar uma árvore 

bidimensional ou tridimensional (dependendo dos materiais que tenham à disposição) 

e poderão utilizar várias técnicas combinadas, tais como pintura, recortes e colagem. O 

importante é que no final esta árvore possa estar exposta ou em formato 3D, ou numa 

folha grande de papel (ou cartolina), ou mesmo apenas exposta em pedaços na parede 

presa por fita cola ou bostik. 
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- ATIVIDADE 8 – 
 

Designação 

História de retalhos 

Benefícios 
Promover a descarga de tensões, dinâmicas ou sentimentos ocultos (no rasgar); 

promover a reparação, a aceitação e acolhimento entre todos; promover o diálogo, 

partilha e capacidade de decisão em conjunto. 

 

Materiais 
Folhas brancas A4, A3 ou maior (quanto maior a folha ou cartolina melhor), folhas de 

revistas, jornais, cartolinas coloridas, papel autocolante, ou desenhos que tenham já 

realizado, tesouras, colas, fita cola. 

Descrição 
Cada membro da família escolhe as suas folhas (algumas das indicadas ou todas) e 

devem rasgá-las em vários pedaços com o formato que quiserem (convém que não 

sejam muito grandes), cada pedaço pode conter imagens específicas ou pedaços de 

texto à vossa escolha. Depois de terem vários pedaços recortados deverão criar um 

desenho coletivo com os mesmos, cada elemento vai colando os pedaços com cola à 

folha e todos interagem ao mesmo tempo (mas sem se atropelarem). No final todos 

deverão dar ideias para o título deste desenho e chegar a um acordo. 

 

  



          A Arte de Ser Livre – Estratégias Criativas de Superação                              - 18 - 

©Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia  – 2020 

- ATIVIDADE 9 – 
 

Designação 

Caixinha das adivinhas ou Caixinha das surpresas 

Benefícios 
Promover a empatia e intuição, fortalecimento de laços; 

Promoção da criatividade e exploração. 

Materiais 
Várias caixas opacas ou frascos, objetos pequenos que tenham em duplicado (por 

exemplo: dois batons ou dois dados, etc.), folhas A4 ou A3, material de desenho (como 

lápis de cor, de cera, pastéis de óleo, canetas ou marcadores coloridos) ou pintura 

(aguarelas, tintas coloridas, etc.), pincéis, recipiente para água, toalhetes de limpeza ou 

um pano e tesouras. 

Descrição 
Todos os elementos da família, em conjunto, vão nomear um secretário. Este deverá 

distribuir os objetos pelas caixas, tendo o cuidado de nenhuma caixa ter objetos 

repetidos. Este processo deverá ser feito sem que os restantes elementos possam ver 

que objetos são colocados em que caixas. Uma vez fechadas as caixas, o secretário 

poderá distribuí-las, uma a cada elemento, e só finda a distribuição cada um poderá ver 

o conteúdo da sua caixa, sendo importante que não conheçam o conteúdo das 

restantes.  

Todos irão pintar/desenhar numa folha o que forem associando ou o que sentirem 

tendo em conta o(s) objeto(s) da sua caixa. Poderão repetir esta dinâmica várias vezes 

alternando a função de secretário para que todos possam ter a mesma experiência. No 

final colocam todos os desenhos em cima da mesa e cada um poderá partilhar com a 

família o que criou e quais os objetos que lhe calharam. 
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Designação 

A Magia do Visível e Invisível  

Benefícios 
Promover a interação e interajuda entre membros da família; estimular a 

consciencialização emocional e de sentimentos; promover a capacidade de 

transformação e mudança. 

Materiais 
Folhas brancas A4, A3 ou maior (quanto maior a folha, melhor), material de desenho 

(como lápis de cor, de cera, pastéis de óleo, canetas ou marcadores coloridos) ou pintura 

(tintas guache, tempera ou acrílicas, etc.), pincéis, recipiente para água e toalhetes de 

limpeza ou um pano. 

Descrição 
Esta proposta incide em dois momentos: um de desenho com os olhos vendados, e 

outro, em que todos desenham ou pintam de olhos abertos, preenchendo ou 

delineando outras formas no desenho já existente possibilitando, assim, a 

transformação da criação. 

Inicialmente o grupo deverá escolher a maior folha que tenham à disposição e vão 

realizar um desenho/ pintura em que a folha vai passando de elemento em elemento. A 

pessoa que vai desenhar coloca sempre a venda primeiro e só depois os outros membros 

que ainda não têm venda colocam a folha à sua frente. Assim, o elemento que 

sequencialmente for pintar coloca a venda nos olhos e utiliza os pincéis ou marcadores 

sobre a folha livremente, e sem conhecimento da criação prévia. Por fim, e depois de 

todos terem feito a sua parte na criação conjunta de olhos vendados, retiram as vendas 

e, em conjunto, completam o desenho ou pintura (ou mistura dos dois) criando novas 

formas, ligando ou intensificando as já existentes. 
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- ATIVIDADE 11 – 
 

 

Designação 

Retratos improváveis 

Benefícios 
Exploração da criatividade alicerçado às tarefas de rotina que não são opcionais. 

Sensibilização à pintura e à arte. 

Materiais 
Alimentos e utensílios de cozinha. 

Descrição 
A família passa muito tempo em torno da refeição. Confeção, limpeza e refeição em si. 

Esta atividade é um desafio a criarem juntos retratos de família usando apenas o que 

existe na cozinha. Podem ainda juntos procurar conhecer o movimento de arte na qual 

se faziam retratos desta mesma forma: como o pintor Giuseppe Arcimboldo. 
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Designação 

Teatro de Sombras  

Benefícios 
Exploração dos vários papéis sociais no sistema familiar por dramatização. 

Materiais 
LEGO, telemóvel ou lanterna, folha A4 e brinquedos de pequena dimensão. 

Descrição 
Construir um teatro em LEGO (duas colunas onde encaixa a folha) e um suporte onde 

colocar o telemóvel para criação espontânea de histórias. Cada membro da família 

deverá apresentar a sua história aos restantes. 
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Designação 

Mais do que mãos… 

Benefícios 
Auto e hétero conhecimento dentro da família. 

Criatividade e exploração criativa. 

Materiais 
Canetas, papel, guardanapos e retalhos de tecidos e linhas. 

Descrição 
Criação livre de fantoches (explorando as próprias mãos e dedos dando-lhe 

personalidade e características com o material diverso) onde os elementos da família 

representam outro, de forma a permitir a troca de papel (entre membros). 

A atividade pode ganhar ainda mais com a possibilidade de realizar cenário para a 

aventura destes personagens. 
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Designação 

Jogo de histórias: pedra sobre pedra! 

Benefícios 
Estimula tradição oral de histórias; 

Incremento lúdico do jogo; 

Prazer da pintura. 

 

Materiais 
Pedras, verniz de unhas e/ou tinta guache e canetas, caixa ou saco de pano. 

Descrição 
Criação de jogo para contar história. 

Toda a família pinta as pedras, incluindo objetos, personagens, locais, entre outros. 

Depois de secos são colocados num saco ou caixa e está pronto a jogar! 

Existem dois modos de jogo: 

1 - História em conjunto em que cada um retira uma pedra e continua a história. 

2 - História individual (cada um constrói uma história para contar a toda a família). 
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Designação 

Filme da Família 

 

Benefícios 
Particularmente útil quando a família tem filhos pequenos pois permite que todos 

participem (com interajuda entre membros da família na criação). 

Explorar a história da família. 

Materiais 
Caixa de cartão, canetas de feltro finas e grossas, tintas, pincéis, tesoura, folhas A3 e 

cola. 

Descrição 
Primeiro, juntos, fazem uma televisão onde será passado o filme (caixa cortada com 

ecrã e duas ranhuras onde o filme entra e sai. 

Criação conjunta de filme (com a união dos vários desenhos da família únicos como a 

película de um filme) com os momentos mais significativos da história da família ou do 

casal (explorando a cultura das relações). 

A família pode criar a partir da sua história de família ou dar asas à imaginação. 
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Designação 

Banda desenhada de grandes sonhos 

Benefícios 
Membros da família conhecem-se melhor explorando sonhos e desenhos uns dos 

outros. 

Atividade muito democrática onde todos os membros da família podem decidir à sua 

vez “onde ir.” 

A atividade é sempre replicável podendo ir crescendo com a família e pode sempre ser 

partilhada de forma a incluir outros membros da família alargada. 

Materiais 
Uma fotografia de rosto de cada elemento da família; papel de cores variadas, caneta, 

cola e tesoura. 

Descrição 
Cada membro da família constrói a sua figura (recortar o rosto da foto e desenhar o 

seu corpo (de aproximadamente 10 cm). Desenham e recortam também alguns balões 

de pensamento e de diálogo. 

De seguida escolhem um sítio onde sempre quiseram ir juntos, ou uma aventura, um 

passeio, uma experiência…. e colocam a imagem escolhida num ecrã de computador 

ou televisão. 

De seguida escrevem os balões de pensamento ou diálogo e dispõem as suas figuras e 

respetivos balões sobre o ecrã registando no fim com uma fotografia. 

Podem repetir as vezes que desejarem e no fim observar o álbum das fotografias 

realizado. 

 

 

 

 


