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O DESAFIO
A Educação de Qualidade para todas/os é um objetivo que nos desafia
a responder de forma eficaz e criativa às necessidades atuais da escola
e da comunidade educativa, reforçando uma abordagem sistémica,
ecológica e dinâmica perante uma realidade em permanente mudança.
As metodologias colaborativas permitem adequar e adaptar contextos
e projetos educativos ao perfil, expetativas e necessidades das
crianças e alunas/os e, ao longo de três anos de experiência frutífera,
foi esta a forma de estar e de fazer promovida pelo Plano Inovador de
Combate ao Insucesso Escolar “Eu CONQUISTO o meu Sucesso”.
Palmela, Cidade Educadora, e o seu Projeto Educativo Local procuram
acompanhar as diferentes dinâmicas deste território, potenciar as
oportunidades e gerir, de forma sustentada e responsável, os recursos
locais. Esta estratégia, que privilegia o estabelecimento de laços com
a comunidade e valoriza saberes e competências, tecendo redes de
transformação, confirma a importância da educação ao longo da vida e
dos valores humanistas, fundamentais para a superação dos desafios
globais que enfrentamos. É com a convicção de que a promoção da
cultura é um direito incontornável para o desenvolvimento pessoal e
social que retomamos e reinventamos o Fantasiarte em 2021. Este
projeto de Educação pela Arte que, há mais de duas décadas e meia,
dinamiza e enriquece o quotidiano das escolas e instituições educativas
do Concelho de Palmela, é uma referência, em particular, pela forma
como envolve alunas/os, docentes e famílias na construção de
programas artísticos, partilhados, depois, com a comunidade.
O Fantasiarte tem contribuído, inegavelmente, para a formação
de novas gerações que entendem e vivem a cultura, as artes e a
criatividade como pilares para o desenvolvimento equilibrado, a
autodescoberta, a inclusão, a liberdade e o exercício de uma cidadania
mais plena.
Com a presente publicação, perpetuamos memórias e experiências
e reafirmamos o valor e o papel da escola e das/os profissionais da
educação, da família e da comunidade. Em conjunto, vamos continuar
a alimentar a esperança e a construir um mundo melhor.
Obrigado a todas/os.
Viva a Festa, viva o FANTASIARTE!
O Presidente da Câmara

Álvaro Amaro
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O CONVITE
este ano,
o palco
vive nas
escolas!
,
Estimados pai, mãe, encarregado/a de educação
por um tempo novo. Um tempo de
A 27ª edição do FANTASIARTE, é marcada
continuem a contribuir para o
reinventar contextos e propostas educativas que
r e a felicidade das nossas crianças.
desenvolvimento e sobretudo para o bem-esta
os lugares por onde já passámos
É também tempo de ativar a memória e lembrar
visualizadas no filme “Fantasiarte, 25
e as emoções que vivemos e que podem ser
anos” que disponibilizamos em maio.
este convite. Procurar o que
O FANTASIARTE comemora-se, este ano, com
to de 26 anos ao serviço das
sabemos, aprendemos e vivemos com um proje
das crianças e dos jovens, fazedor de
escolas e da educação pela arte. Um projeto
e, a reflexão e a imaginação e que
histórias e de sonhos, que cultivam a criatividad
aprender e a viver com liberdade,
dão à inteligência a emoção necessária para se
adora.
respeito e paz, valores de Palmela, Cidade Educ
nte, que adia a festa no
difere
Palco
um
os
Com os/as docentes, imaginám
de junho, as memórias e as
Cineteatro S. João, mas que apresenta, a partir
E/FANTAS e os trabalhos artísticos
histórias vividas e guardadas do FANTASIART
uições educativas da rede solidária
e expressivos realizados nas escolas e nas instit
que retrata e devolve o valor
nos dois últimos anos letivos. Um palco/caderno
s/as, dos/as docentes, dos/as
da escola. O valor das crianças, dos/as aluno
pais, mães e encarregados/as de
operacionais de ação educativa e também dos
r e inventar novos lugares e tempos
educação, que, em conjunto, souberam recria
necessidades das nossas crianças
para todos/as continuarmos perto e atentos às
e jovens, ao seu bem-estar e qualidade de vida.
ia e da comunidade de Palmela.
O FANTASIARTE é a festa da escola, da famíl
A festa de todos/as!
Palco.
E certamente, estaremos juntos, de novo, em
Contamos convosco!

O Vereador da Educação
Adilo Costa

Organização

Câmara Municipal de Palmela
e Comunidade Educativa
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este ano,
o palco
vive nas
escolas!
Amigos e amigas,
Chegámos à altura do ano em que normalme
nte nos encontramos e celebramos
o nosso direito à liberdade de expressão atrav
és da arte pelas mãos do nosso
amigo FANTAS e na grande FESTA do FANTAS
IARTE. Já são 26 anos que,
em conjunto, pequenos e grandes, vivemos esta
experiência única. Falar de
FANTASIARTE é falar de PALMELA e isso orgu
lha-nos muito!

Mas o desafio é grande! Nos últimos tempos

concentrámo-nos em proteger-nos e

proteger os outros do contágio pelo vírus respo
nsável pela pandemia COVID 19.
E isso tem-nos levado a novas formas de estar
mos juntos, o que não tem sido fácil,
sobretudo para vocês. Sabemos que é no meio
das amizades, com as pessoas
que vos inspiram diariamente, que qualquer expe
riência que vivam se tornará
naquela aventura que contam entusiasmados
no final do dia. Por isso, e porque
acreditamos que é possível viver a nossa Festa
com alegria e responsabilidade,
enviamos-te este convite tão especial para partic
ipares no FANTASIARTE.
O desafio é este: Na tua escola, na sala de aulas
ou no recreio, e também nas
redes sociais do município, o FANTASIARTE
está de volta.
Contamos contigo! Vamos “FANTASIARTE”!

O teu Vereador da Educação
Adilo Costa

Organização

Câmara Municipal de Palmela
e Comunidade Educativa
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O ENSAIO
E O CAMARIM
O desafio foi lançado. As ideias e as vontades tomaram forma e o
FANTASIARTE ergue-se na memória das crianças e assume diferentes
formas e expressões artísticas. O ensaio é a descoberta dos sentidos.
As cores, as texturas, as formas, os sons e os movimentos são uma
explosão de sensações, sentimentos e emoções.
Revisitar as memórias da criação e da fruição é voltar a contar a história
do encontro entre a arte e a fantasia. Multiplicar as possibilidades
de interpretação do mundo e da expressão do pensamento e da
criatividade.
Promover o acesso ao teatro, à música, à dança, ao canto, à mímica
e às artes visuais é proporcionar às crianças e aos alunos e alunas
possibilidades de criação, de relação com o objeto artístico e com
a experiência estética. É apostar no aprender a conhecer, a fazer,
a conviver e a ser. É investir na qualidade de vida e no bem-estar e
avivar a importância fundamental do direito à infância, à expressão
livre e ao acesso à cultura e às artes, condições fundamentais para o
desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social das crianças
e dos jovens e para uma sociedade justa, diversa, equilibrada,
democrática e solidária.
Fazer acontecer o FANTASIARTE este ano é festejar o reencontro,
celebrar a escola e a Educação pela Arte com a comunidade educativa.
Preparar, representar e assistir ao espetáculo significa recordar as
memórias do Fantas, desfrutar a festa e imaginar um Palco em cada
criança porque “O PALCO SÃO ELES E ELAS e o Fantasiarte “VIVE NA
ESCOLA!”
O nosso muito obrigado à comunidade educativa e artística que subiu
a este PALCO e que connosco o sonharam. O PALCO que se segue
é vosso e das crianças e alunos/as que vivem a escola como lugar de
sonho e de vida.
A Equipa do Fantasiarte
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É só contar até 3 (1... 2... 3)
Vou nascer outra vez
Fechar os olhos (1... 2... 3)
Vou nascer outra vez
Respirar bem fundo (1... 2... 3)
Vou nascer outra vez
Começar de novo (1... 2... 3)
Vou nascer outra vez
Ritual Tejo, refrão da música que há 26 anos
encanta o Fantasiarte
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O PALCO
Na edição 2021 do Fantasiarte as crianças e os jovens continuam

a aprender
a conhecer
a fazer
a conviver
e a ser

A este palco sobem quase 1200 crianças, alunos e alunas de duas
IPSS, dos três agrupamentos de escolas e de uma escola secundária.
A todas/os uma salva de palmas.

15
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Centro Social
de Palmela

Localizado no centro histórico
da vila de Palmela e também
em Poceirão, é uma Instituição
Particular de Solidariedade Social
com uma oferta educativa que
contempla Berçário, Creche,
Creche Familiar, Pré-escolar e
Centro de Atividades de Tempos
Livres. Contribui para a formação
das crianças enquanto futuros
cidadãos e cidadãs, responsáveis e
participativos na construção de um
Portugal e de um Mundo melhor.
Participar no Fantasiarte tem sido
um contributo nesta construção.
16
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A CEGONHA
Sala Verde Mar

Educador: Francisco Paixão

Com base no início da primavera e na preparação para o Tema de Vida que se aproximava
–  Animais – foi apresentada uma história recolhida no meio digital, de autor e nome desconhecidos, e a que chamámos, simbolicamente “História da Primavera”. Baseados nos acontecimentos
vividos por quatro simpáticos bichinhos – uma
borboleta, um caracol, uma abelha e uma lagarta – prepararam-se quatro figuras em tamanho
aumentado, prontas para serem coloridas com
base em referência de cor – por identificação
direta, para o grupo dos 3 anos; por identificação de figuras geométricas, para o grupo dos 4
anos; por reconhecimento de letra, para o grupo
dos 5 anos; e, por sugestão de palmas (sílabas),
para um menino que a tal se propôs. O resultado
são quatro personagens berrantes, “vestidas”
por decisão democrática do conjunto de cores
a utilizar e por escolha livre das cores a usar
individualmente.
Quatro bichinhos sem nome. Apenas borboleta,
caracol, abelha e lagarta... que, numa escolha
consciente, se apresenta de costas.
PROJETO EDUCATIVO “SABER ESTAR”, Projeto
curricular de Sala, “Só estar bem onde não se
está”.
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A ÁRVORE
Sala Vermelha | Sala Verde | Sala Azul

Educadoras: Cristina Agostinho, Ana Chão e Teresa Remourinho

Fadas e cavaleiros
Desfile de Carnaval de 2019
1 de março 2019
Enquadrado na missão “Cuidar com valores...
Cuidar com amor”, Projeto Educativo Saber Ser

Expressão musical
Construção e exploração de instrumentos
musicais | 2019/2020
Dança das fadas e cavaleiros
Fantasiarte maio 2019
Visita a palco, bastidores e atuação no
fantasiarte,“Trabalhar os valores”, Projeto
Educativo Saber Ser

Dança de Rancho
Fantasiarte maio 2019
Atividades culturais da região,
dinamizada por um familiar
“Trabalho com as famílias”, Projeto
curricular de sala
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Trabalhos na área das expressões “Escola, esta
espécie de casa”, comemorações do dia da
música, Projeto curricular de sala
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Dia de Reis
Comunicação e Expressão Oral
janeiro 2020
História contada por uma criança com recurso a
Retroprojetor, Privilegiar momentos de partilha,
Projeto Educativo Saber ser

Dia das Bruxas
Expressão dramática | outubro 2019
Atividade partilhada pelas crianças das 4 salas,
“Privilegiar momentos de partilha”, Projeto
Educativo Saber ser

Movimento e Dança
Sessão de Dança | outubro 2020
Coreografia da Dança Espanhola “Pollito
Amarillito”, Projeto de serviço de Voluntariado
Europeu (Dinamização de atividade por um
voluntário espanhol)

Habitações
Expressão Dramática | janeiro 2020
Teatro de fantoches “As casas dos Três
Porquinhos”

Expressão Dramática
Festa Natal de 2020 | dezembro 2020
Representação Dramática da História de Natal
do Lobo Mau
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Fundação Centro
de Ocupação
Infantil
Com sede na freguesia de Pinhal
Novo a Fundação COI intervém no
apoio a crianças e a jovens, adultos
de mais idade, famílias e nas áreas
da deficiência e integração social e
comunitária, entre outras. Na área
da Educação e Apoio à Família tem
serviços de Creche, Pré-Escolar e
1º Ciclo do Ensino Básico e também
um Centro de Atividades de Tempos
Livres. O Fantasiarte tem encantado
as crianças há mais de duas
décadas.
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Pré-Escolar I | Pré-escolar II | Pré-escolar III |1º Ano EB

Educadoras: Maria Elisa Arronches, Carla Barreirinha, Solange Monteiro
e Professora: Débora Carvalho
Vivemos uma época diferente de todas as que se
viveram até agora e educação teve de se reinventar. Durante um ano letivo o pré-escolar atravessou momentos online e presenciais. Apesar
das dificuldades sentidas durante a pandemia
Covid-19 foram vivenciados muitos momentos
de exploração das expressões. Durante o “ensino à distância” foi possível abordar a expressão
motora com diferentes tipos de dança, estimulando as crianças a dançar e mover o corpo em
casa junto da família e em direto, visualizando
os amigos da sala através do computador. Na
expressão dramática foram dramatizadas receitas culinárias, histórias com recurso à imitação
por observação de imagens e a utilização de
fantoches. Na expressão musical as crianças e
famílias fizeram música com os utensílios existentes em casa: colheres de pau, copos, tampas
e panelas. Ouviram e identificaram instrumentos
e fizeram concertos online, momentos únicos
e enriquecedores para todos. No quotidiano
“normal” de sala abordámos algumas temáticas
habituais.

Dia do São Martinho
dramatização da personagem “Senhor
António”, vendedor de castanhas

Dia Mundial da Música
sons e instrumentos tocados livremente

21
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Natal
dramatização de histórias,
danças e músicas

No dia-a-dia e brincando ao faz de conta
as crianças exploram vivências quotidianas
e realizam dramatizações livres

22

Dia de Reis
exploração de danças
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Porque cada gesto, cada palavra, cada olhar,
cada canção, cada movimento ou qualquer
rabisco infantil é ARTE. Sempre incentivada
e celebrada!

23
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Agrupamento
de Escolas
José Maria
dos Santos
O Agrupamento de Escolas
José Maria dos Santos situa-se
na Freguesia de Pinhal Novo
e inclui as escolas básicas José
Maria dos Santos, Batudes, Alberto
Valente, João Eduardo Xavier,
Lagoa da Palha, Palhota, António
Santos Jorge, Salgueiro Maia e
Zeca Afonso e o JI Vale da Vila. Tem
procurado criar respostas educativas
diferenciadas que vão ao encontro
dos problemas evidenciados
pelos alunos, de forma a prevenir
o abandono, a desistência, a
autoexclusão escolar e a promover
o sucesso. A educação pela arte e
as ofertas artísticas e expressivas
do Fantasiarte contribuem para este
caminho de sucesso.
24
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ESCOLA BÁSICA
ALBERTO VALENTE
1º Ano, Turma B
1º Ano, turma C
2º Ano, Turma D
3º Ano, Turma H
3º Ano, Turma J
4º Ano, Turma M

Professoras/es: Vitalina Carvalho, Vera
Lourenço, Elisabete Lourenço, Maria Manuel
Pereira, Ricardo Nunes e Humbertina Velez
A participação dos alunos desta escola no Fantasiarte tem sido uma constante. Com a apresentação de espetáculos e trabalhos artísticos e
enquanto espectadores, valoriza-se esta oferta
do Município, permitindo à nossa comunidade
escolar o desenvolvimento da criatividade e o
contacto com variadíssimas formas de expressão artística. Nos últimos dois anos de festival,
participamos com vários espetáculos de teatro,
movimento, dança, música, pintura e vídeo,
muitos deles alusivos ao tema da proteção dos
Oceanos, integrado no nosso projeto Escola Azul
“Mar sem Lixo, Mar com Vida”. No ano letivo
2018/19 a presença no Festival Fantasiarte foi
também marcada pela decoração do átrio de
entrada do Cineteatro S. João, projeto desenvolvido todas as turmas/salas da nossa escola.
A recolha de imagens abaixo, reflete a nossa
participação no Festival que tanto acarinhamos.

25
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3º Ano, Turma G

Professora: Eugénia David
Após a participação dos alunos no fantasiarte,
no ano letivo 2018/19, no seu 1° ano, os alunos
apresentam algumas sugestões de melhoria ou
ideias que gostariam de ver representadas.

Fantasiarte
- Chuva de Ideias

26

De acordo com a experiência que tiveram, como
achas que deveria ser o FANTASIARTE? (respostas dos alunos)
• Gostava de ver mais acrobacias
• Mais teatros
• Mais cor nos cenários e paredes laterais para
chamar à atenção
• Continuar com muitas músicas
• Arranjarem uma personagem nova para juntar
ao FANTAS
• Muito mais danças
• No final darem uns docinhos ou pipocas aos
meninos
• Chamarem crianças ao palco para mostrar os
seus talentos
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3º Ano, Turma I

Professora: Carla Fonseca
Após a visualização do vídeo comemorativo do
Fantasiarte, relembrámos a alegria que sentimos na nossa atuação em palco e enquanto
espetadores. As emoções e as palavras que nos
surgiram ao pensar neste espetáculo foram muitas, todas maravilhosas pois Fantasiarte é isso
mesmo... Fantasia... Amor... Novidade
Fantasia – força
Amor
Novidade
Teatro
Alegria
Sonho
Imaginação – incrível
Arte
Representação
Tradição
Espetáculo – energia

4º Ano, Turma O

Professora: Sónia Costa
A atividade “memórias e histórias gravadas do
Fantasiarte” integra a participação da turma em
2018/19 na peça de Dança “Mar Amar”, para
sensibilização da “Preservação dos Oceanos”, atividade de “Expressão e Movimento”.
Para rememorar o evento os alunos assistiram
ao visionamento do filme “Fantasiarte 25 anos”
e ao vídeo da Dança “Mar Amar” publicada na
página de facebook da Escola. Depois partilharam com cinco palavras as emoções e os sentimentos vivenciados. A seguir refletiram sobre
a importância do Fantasiarte no seu crescimento
e construíram uma nuvem.

27
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Através da escrita as crianças expressaram livremente ideias, memórias
e sentimentos sobre o Fantasiarte. Assim, responderam à questão:
“Como deveria ser o Fantasiarte no futuro?”.
“As memórias que
tenho do Fantasiarte
são muitas e relembro
esse dia com muita
saudade. Lembro-me
dos Fantas, de dançar
com os meus colegas,
dos ensaios na escola
e do que senti quando
subi ao palco. Foi
incrível! Eu não tinha
muita experiência na
dança, mas a verdade
é que adorei o que fiz!
No futuro não mudaria
nada no Fantasiarte.
Foi espetacular!”
Maria Rita Garcia

“Foi com muita alegria
que participei no
Fantasiarte. Estava
ansioso, mas gostei
muito de dançar com
os meus colegas.
Senti muita alegria. A
minha mãe, a minha
avó e a minha irmã
foram ver‑me em
palco e ficaram muito
orgulhosas. Também
gostei muito de ver
as atuações dos
meninos das outras
escolas e dos Fantas.
No futuro gostaria
que o Fantasiarte
fosse igual. Foi muito
divertido e uma grande
aprendizagem.”
Gabi Spatãriu

“O que mais recordo
do Fantasiarte é de
estar em palco. Eu
gosto do Fantasiarte
tal como foi porque
quando subi ao palco
senti-me livre.”
Rodrigo Bacalhau

“Somos uma
escola azul e o
Fantasiarte deu-nos
a oportunidade de
expressar as nossas
preocupações com a
poluição dos oceanos,
através da Dança.
Tenho certeza que
outros meninos ficaram
tão nervosos quanto
eu por ir atuar, mas
quando entrei no
palco, foi como se
eu fosse importante.
Nesse dia perdi a
vergonha de estar
em palco, graças à
minha professora
que me inspirou e
ao Fantasiarte por
existir. Obrigado,
Fantasiarte, por me
deixares feliz e também
por me motivares. Eu
adoro o Fantasiarte
como é e espero
que coronavírus não
afete a realização do
Fantasiarte no próximo
ano. Espero que tudo
corra bem com todos
os que trabalham no
Fantasiarte. Obrigada
por tudo.”
Renato Barbosa
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“Lembro-me de todos
os ensaios no ginásio
da escola, da música e
dos Fantas. Antes de
entrar em palco estava
muito nervoso, mas os
Fantas alegraram-me.
Para mim o Fantasiarte
não devia mudar.
Foi uma experiência
inesquecível e
maravilhosa!”
Francisco Borges

“O Fantasiarte foi muito
bom, as gargalhadas
dos meninos, dos
palhaços, as músicas,
as danças. Deu-me
prazer, otimismo e
confiança. Se este ano
houvesse Fantasiarte,
eu e outros meninos
íamos adorar e rir
muito.”
Leonor Oliveira

“O Fantasiarte teve
muito impacto em
mim porque ajudou
‑me a encontrar a
minha paixão, a minha
arte, que é a dança.
E é por essa razão
que eu quero que o
Fantasiarte não mude,
porque é importante
ajudar crianças a
descobrirem os seus
SONHOS.”
Ana Saldanha

o palco somos nós

“Guardo memórias
muito boas do
Fantasiarte e um dia
gostava de lá voltar.
Quando subi ao palco
fiquei muito nervoso e
pensei que seria difícil,
mas foi fácil! Senti-me
confiante e alegre.
Um dia gostava de lá
voltar, mas desta vez
para representar. Gosto
muito de teatro. Iria
com toda certeza ficar
muito nervoso, mas ia
ser bom.”
Gabriel Pereira

“Lembro-me dos
Fantas. São muito
divertidos! Também
me lembro que o
Cineteatro São João, é
muito grande e bonito!
No dia do Fantasiarte
dancei com os meus
colegas. Gostaria de
repetir a experiência
e não quero que o
Fantasiarte mude
as coisas no futuro
porque sinto muita
a falta dele! Eu
gosto muito do
FANTASIARTE!”
Esmeralda Safruniak

“Lembro-me muito
bem do dia do
Fantasiarte. Fomos
dançar e ver as
atuações de outros
meninos. Também
estavam lá palhaços!
No futuro quero
participar num
Fantasiarte com muitas
atuações, cores e
magia!”
Leonardo Nunes

“Quando chamaram
a minha turma para
atuar e começámos a
dançar, fechei os olhos
e disse a mim mesma:
“Tu consegues, Tu és
capaz! “. Senti tanta
energia e alegria ao
dançar. Os meus pais
estavam a filmar
‑me e eu ainda fiquei
mais feliz, porque
adoro que estejam
presentes nestas
alturas. Também adorei
quando apareciam os
Fantas e em minha
opinião, nada mudaria
no Fantasiarte porque
gostei de tudo o
que vivi e senti. O
Fantasiarte ensinou
‑me a acreditar e a ter
coragem.”
Matilde Matos

“Ensaiámos muito e
todos colaborámos em
equipa para alcançar
o nosso objetivo.
Quando vi as pessoas
a aplaudirem, senti
orgulho em mim e
na minha turma. Eu
acho que o Fantasiarte
deve manter-se
assim porque é uma
experiência fantástica!
Espero que outros
meninos se inspirem
com os nossos
testemunhos e atuação
porque vale a pena!”
William dos Santos

“Tenho boas memórias
do fantasiarte. Senti
‑me em casa. Houve
muita animação,
música, aplausos e
sorrisos.”
Artur Van-Dik

“Lembro-me dos
Fantas, dos ensaios
na escola e de dançar
à frente daquelas
pessoas todas!
Não quero que o
Fantasiarte mude.
Quando for mais velha
vou lembrar-me do
Fantasiarte!”
Indra Quasten

“Eu lembro-me
dos Fantas e de
dançar com os meus
amigos. Eu gosto do
Fantasiarte como ele é”
Salvador Lourenço

“No dia do Fantasiarte
fiquei muito orgulhoso,
porque a professora
atribuiu-me a tarefa de
liderar uma parte da
dança da nossa turma.
Estava com algum
receio pois podia
esquecer-me de alguns
passos da Dança, mas
no final, tudo correu
bem! No futuro gostaria
de ver um Fantasiarte
com muitas pessoas
a dançar em cima do
palco!”
Martim Gregório

“Quando fomos
ao Fantasiarte
tínhamos um objetivo,
divertirmo-nos e
dançar. O Fantasiarte
deu-me mais ideias
para Dançar melhor!”
Gonçalo Rodrigues

“Gostei de tudo!
Depois da Dança
ficámos todos muito
felizes, pela coragem
que tivemos em palco.
Os Fantas eram uma
animação e também
gostei muito de ver os
meninos e meninas
de outras escolas a
dançar. Quem sabe um
dia regresse ao palco
do Fantasiarte. Eu
gostava!”
Rodrigo Carvalheiro
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ESCOLA BÁSICA
ZECA AFONSO
4º Ano, Turma K

Professora: Fátima Varela
Os trabalhos realizados nos últimos dois anos
letivos incluem-se nas atividades de expressão
plástica e desenho, nas expressões artísticas e
na educação pela arte. A “Arte e Escrita de Mãos
Dadas” foi um projeto desenvolvido em 2019/20
para promover a participação e o envolvimento
dos pais e da família na escola. A partir de uma
diversidade de materiais e em contexto de sala,
pais e filhos constroem objetos expressivos e
artísticos integrados em dias comemorativos,
como por exemplo o Dia das Bruxas. Como
forma de valorizar e promover a relação entre gerações, os/as alunos/as também receberam os
avós na escola. Desta forma deram a conhecer o
seu espaço e partilharam memórias e vivências
de tempos diferentes. O projeto “3.4 Arte em
Sintonia” que envolveu todas as turmas do 3º e
4º anos, são experiências que desenvolvem o
espírito colaborativo e cujo resultado dos trabalhos de corte e colagem dão cor à escola. Os
alunos também construíram um painel sobre o
Fantasiarte, porque, 1,2,3 Faz acontecer!
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Agrupamento
de Escolas José
Saramago
Integrado na União das Freguesias
do Poceirão e Marateca o
Agrupamento de Escolas José
Saramago é constituído pela escola
básica e secundária José Saramago,
pelas escolas básicas n.º 1 de Águas
de Moura e Cajados e os JI da
Lagoa do Calvo e Lagameças. Sob
o lema “Viver o presente, preparando
o futuro”, investe na melhoria da
qualidade das aprendizagens, no
sucesso educativo e no combate
ao abandono escolar dos/as
alunos/as. Com uma comunidade
educativa colaborativa, participa
ativamente e de forma muito criativa
no Fantasiarte desde a primeira
edição. Este ano foi assim!
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Escola Básica e Secundária
José Saramago e Escolas
Básicas de Cajados
e n.º 1 de Águas de Moura
1º Ciclo | Todas as turmas

Professora Bibliotecária: Eulália Alves, Coordenadora da Equipa de Projetos: Filomena
Bandeira, Equipa da Biblioteca Escolar: Teresa Penedo
(com o apoio das/os Professoras/es titulares de turma: Luís Nascimento, Silvia Silva, Luis Fernandes,
Ana Lixa, Carina Cardoso, João Santos, Ana Pinto, Gabriela Sousa, Elisabete Cândido, Renata
Marques, Ana Oliveira, Sandra Sage, Marlene Malacute)
No fundo, um dos objetivos das expressões é
aumentar e engrandecer a qualidade do Ser.
É sob esta máxima que diariamente os alunos
são desafiados a expressarem a sua liberdade
e criatividade. Estes trabalhos são uma ínfima
amostra, desde os mais elaborados aos mais
simples. É sempre com grande empenho e dedicação que são realizados e com enorme orgulho
que são divulgados/expostos. Nesta amostra

encontramos trabalhos alusivos a Datas Festivas
como o Carnaval, Dia do Agrupamento, Mês das
Bibliotecas Escolares, Dia da Poesia Natal, Dia
do Pai; Projetos como “Água para todos – BE/
ENA”, “Medidas de Acompanhamento da Fruta
Escolar” e claro “Fantasiaste”, Projeto que além
da expressão plástica é sempre o mote para a
conjugação das diferentes expressões em prol
da “qualidade do Ser”.
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Escola Básica e Secundária
José Saramago
6º Ano, Turma A | 6º Ano, Turma B | 6º Ano, Turma C | 9º Ano, Turma D
Professora: Eunice Boga

Os trabalhos realizados inserem-se em diversas
temáticas e alguns foram realizados em ensino
à distância e outros depois do desconfinamento já em sala de aula. São trabalhos que visam
a aplicação prática de conteúdos apreendidos
e a exploração de técnicas diversas. Muitos
deles seriam projetos que numa nova fase
poderiam passar a apresentações de palco. Foi
realizada uma exploração do corpo humano

em particular do rosto humano, que por sua
vez foi transformado em animal, monstro ou
foi tratado de forma geométrica. Os animais
estavam inseridos numa história/cenário e foram
construídos como marionetes ou fantoches.
Entre a temática da natureza e do rosto humano
surgiram alguns sentimentos também estes
representados.
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ESCOLA BÁSICA
DE CAJADOS
4º ano, Turma D

Professora: Ana Lixa
O Fantasiarte é parte integrante do viver a Escola
em toda a sua plenitude. A Educação pela Arte é
um aprender com prazer e ter prazer em aprender. A pandemia trouxe novos desafios mas
nunca o desistir. Este momento de interrupção
serviu para recordar o que já foi feito e continuar a trabalhar para o que queremos no nosso
Futuro Quer seja na Escola ou em confinamento,
as Expressões estiveram presentes nas aprendizagens: a construção de jogos aliados a temas
pertinentes como a Alimentação, o 25 de Abril,
a Ciclo da Água, a exploração de histórias, ...;
a execução de adereços e máscaras para o
divertimento no Carnaval e no Halloween, o
trabalhar com a família para a comemoração de
dia especiais, etc. São tempos desafiantes mas
sempre vividos com alegria e esperança no que
ainda virá. Até breve!
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Agrupamento
de Escolas
de Palmela
Enquadrado nas freguesias de
Palmela e de Quinta do Anjo, onde o
rural convive com o urbano e onde
a modernidade se mistura com a
tradição, o agrupamento de Palmela
perspetiva a educação de qualidade,
contribuindo para formar cidadãos
participativos e despertos para a vida
económica, social e cultural do país.
Nas escolas básicas Hermenegildo
Capelo, n.º 2 de Palmela, Joaquim José
de Carvalho, n.º 2 de Olhos de Água,
António Matos Fortuna, Cabanas,
Bairro Alentejano, Algeruz-Lau, n.º 1 de
Brejos do Assa e Aires e no JI n.º 1 de
Olhos de Água a educação pela arte
que o fantasiarte proporciona, desde
há 27 anos, é um contributo para a
formação em cidadania destas crianças
e destes jovens.
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ESCOLA BÁSICA
JOAQUIM JOSÉ
DE CARVALHO
Sala A, Jardim de Infância
Educadora: Arminda Tomé

A partir de uma abordagem à Arte Contemporânea o grupo tem desenvolvido diferentes experiências artísticas. Aproveitando os elementos da
natureza existentes no espaço envolvente têm
sido feitas criações com referências à Land Art.
Após a observação de obras da artista japonesa Yayoi Kusama e de criações Aborígenes as
crianças elaboraram painéis em conjunto. Qualquer das experiências despertou as crianças
para formas de arte menos convencionais e que,
de algum modo, estão mais próximas das suas
criações habituais.
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ESCOLA BÁSICA
DE AIRES
Sala C, Jardim de Infância
Educadora: Anabela Libânio

A palavra “MÃE” guarda dentro a palavra
“ENCONTRO”, entre tantas outras palavras
que trazemos no bolso dos afetos diariamente.
Celebrar o Dia da Mãe é trazer a arte que temos dentro, em forma de corações decorados
com lã, para que o coração da nossa mãe fique
sempre quentinho e protegido! Celebrar o Dia
da Mãe com arte é dar movimento aos pincéis
mergulhados em tinta, para deixar brotar traços
de cor que vêm de dentro de tantos corações
pequeninos, para pintar cabelos lisos ou encaracolados, olhos grandes e pequenos, “mães
princesas” ou “mães cozinheiras”. Celebrar o Dia
da Mãe é para nós um ensaio para a fantástica
ARTE de AMAR, no tempo em que a FANTASIA
tem o nome de criança!
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As crianças visualizaram o filme sobre o Fantasiarte integrado nas dinâmicas para a elaboração do presente do Dia da Mãe. Foi interessar
observar a sua reação ao filme repleto de ARTE
representada através da cor, da forma, da criatividade e da expressão em movimento.
Após visualização foi lançada a pergunta: o que
significa “Fantasiarte”?
“É fazer arte, subir
ao palco e animar as
pessoas.”

“É fazer arte para
animar as pessoas.”
R. A. (6 anos)

D.B (6 anos)

“É levar disfarces e
fazer máscaras com
cartão e contar.”
B. (5 anos)

“É fazer e vestir
fantasias.”
L. (6 anos)

“É fantasiar.”
P. (6 anos)

“É pintar.”
R. (4 anos)

“É fazer músicas e
aprender.”

“É pôr coroas na
cabeça para brincar às
princesas.”
M. (4 anos)

G. (5 anos)

“É quando alguém
gosta de fazer artes e
fantasias.”

“É vestir um vestido
vermelho, pôr na
cabeça uma fita e
brincar à Mini.”

A. (6 anos)

R. (5 anos)

“É mascararmo-nos e
fazermos brincadeiras.”

“É brincar com coroas
e também brincar às
mães e aos filhos.
É pintar na escola
com muitas cores
coloridas.”

C. (6 anos)

“É fazer arte para as
pessoas se divertirem.”
L. (6 anos)

L. (4 anos)
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4º Ano, Turma B | 4º Ano, Turma C | 2019/2020
1º Ano, Turma A | 1º Ano, Turma B | 2020/2021
Professoras: Isabel Rodrigues e Teresa Finuras
O trabalho colaborativo é uma mais-valia. Potencia o desenvolvimento de cada um dos profissionais envolvidos e do grupo como um todo. É
promotor da melhoria do serviço educativo e tem
um cariz, vincadamente, interdisciplinar apelando
à inter-relação e ao cruzamento dos vários saberes e competências. Num constante processo
de aprendizagem desenvolvemos um trabalho
que viabiliza a articulação horizontal e vertical,
enfrentamos desafios maximizando o êxito dos
nossos alunos, viabilizando a aprendizagem e
a partilha de saberes entre todos. O trabalho
colaborativo é facilitador do processo ensino /
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aprendizagem. Promove a partilha de saberes,
competências, valores e sentimentos e facilita
a comunicação e a flexibilidade. Articulamos
conteúdos e conseguimos um maior e melhor
conhecimento dos alunos, identificamos pontos
fortes e pontos fracos, diagnosticamos as dificuldades existentes e procuramos conjuntamente
as respostas mais apropriadas.
Partilhamos com a comunidade uma amostra
dos trabalhos no âmbito das áreas disciplinares
e não disciplinares que têm contribuído para o
desenvolvimento dos nossos alunos enquanto
cidadãos.
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2º Ano, Turma A

Professora: Carmen Bragadeste Carvalho

No Dia das Bruxas e a partir da história “A casa
da Bruxa Mimi”, os alunos elaboraram individualmente a sua casa da Bruxa Mimi. Nas janelas
desenharam todos os elementos que apareciam
na história e que faziam parte da mesma.

Após conversa sobre o 25 de abril os/as aluno/
as pensaram “ Para mim a liberdade é...” cada
um escreveu a sua frase e pintou o seu cravo.
Saíram frases como:
“Queria ter liberdade para sair sozinha com as
minhas amigas...”
“Queria ter liberdade para comprar tudo o que
me apetecesse...”

Com a chegada da primavera em 21 de março a
turma fez dobragem da corola de uma tulipa, em
três tamanhos, posteriormente elaboraram um
desenho onde colocaram as suas dobragens,
cada um deu asas à sua imaginação e ornamentou o seu desenho com bastantes detalhes da
primavera.
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2º Ano, Turma B

Professora: Joana Costa
A turma realizou uma atividade de Educar pelas
Artes, no âmbito da Matemática. Conseguimos
realizar uma exposição na sala de aula e a sala
ficou mais colorida e bonita. A turma estava
a trabalhar as figuras geométricas e fizemos
uma pesquisa sobre o autor Piet Mondrian que
recorre muitas vezes à utilização destas formas
nos seus quadros. Fizemos uma pesquisa e trabalhamos a sua biografia e cada aluno realizou
um trabalho inspirado no autor e no conteúdo
abordado em matemática.
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2º Ano, Turma C

Professora: Patrícia Silva
Os trabalhos que se apresentam foram realizados pela turma no âmbito da exploração de dois
textos de obras literárias e da Arte Visual.

O Sapo Apaixonado

O Castelo do Queijo

Arte Visual
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3º Ano, Turma B

Professora: Dora Peixe

3º Ano, Turma A

Professora: Sandra Farinhas
O projeto Fantasiarte representa para esta turma
uma infinidade de sentimentos e sensações
vividas e ansiadas. Mesmo só tendo participado
um ano na festa, a experiência nunca mais foi
esquecida. O trabalho plástico elaborado evidencia o culminar do que sentiram ao visionar o
filme dos 25 anos.

O Trabalho apresentado foi realizado pela turma
após o visionamento do filme sobre o Fantasiarte, no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento.
Foi recordado o trabalho da turma, ainda no 1º
ano, apresentado anteriormente no Fantasiarte
e também a preparação do trabalho do 2º ano,
que não chegou a desenvolver-se devido à situação de pandemia atual. Também foi partilhado
com os alunos a experiência da docente com
outras turmas neste projeto, tendo sido referenciado que duas das imagens do filme do Fantasiarte visionado pertencem a um dos trabalhos
realizados anteriormente.

3º Ano, Turma C

Professora: Ana Duarte
Trabalho realizado pela turma após o visionamento do filme sobre o Fantasiarte. Esta turma
apenas participou uma vez quando frequentava
o primeiro ano de escolaridade, em 18/19, com
o tema “A pequena sereia” (movimento e dança).
O tema principal do trabalho plástico foram os
Fantas, que tanta alegria nos transmite.
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4º Ano, Turma A

Professora: Ana Paula Penetra
Trabalho realizado pela turma após o visionamento do filme sobre o Fantasiarte a partir do
qual os alunos puderam relembrar os momentos
de participação neste projeto. Refletiram sobre
as emoções e valores que o Fantasiarte trabalha
e permite desenvolver. Relembraram sorrisos, o
trabalho em equipa, as cores, as dinâmicas e a
alegria sempre patentes nas expressões artísticas.”

53

o palco somos nós
4º Ano, Turma B

Professora: Natércia Morgado
Após visionamento do filme enviado, foi promovido o diálogo na turma, de modo a que os
alunos do 4ºB pudessem recordar as vivências,
aquando da sua participação ativa neste projeto, nos 1º e 2ºanos. Posteriormente, decidiu-se
conjuntamente, o trabalho a realizar, ao nível de
expressão plástica: “O Fanta”.
No que diz respeito à parte escrita, após “brainstorm”, efetuado no quadro, houve uma reflexão
conjunta sobre o envolvimento neste projeto, ao
longo destes dois anos.
Posteriormente e, como forma de culminar esta
atividade, foi solicitado aos alunos, primeiramente, a pares e seguidamente de forma individual,
que traduzissem em palavras, quais os sentimentos e emoções que, este projeto de Educação pela Arte, lhes fez despertar e quais os
valores que lhes conseguiu transmitir.”

4º Ano, Turma C

Professora: Sandra Claro
Este trabalho foi realizado pela turma do 4º C, da
EB de Aires, posteriormente ao visionamento do
filme recebido. Foi sugerido aos alunos que realizassem um trabalho onde expressassem as suas
emoções, fizeram-no através de frases, pinturas
e recortes. Desta forma, relembraram algo que
tanto os marcou nesta passagem pelo 1º ciclo,
no que se refere à arte, um verdadeiro trampolim
da criatividade, o FANTASIARTE.
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ESCOLA BÁSICA ANTÓNIO
MATOS FORTUNA
2º Ano, Turma A

Professora: Aida Graça
Dos fantoches à escrita de diálogos
Partindo de fantoches de vários personagens
(animais, avós, diabo, princesas, reis, palhaços,...) escreveram a pares, os diálogos entre as
personagens, procurando através da improvisação construir uma pequena história. Eis o trabalho final.
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Escola Básica
Hermenegildo Capelo
7º Ano, Turma E
7º ano, Turma F

Professora: Graciete Claro
Nas disciplinas de Educação Visual e Complemento de Educação Artística os/as alunos/as
desenvolveram durante o 1º período guiões para
bandas desenhadas, a seguir produziram as
respetivas bandas desenhadas e estão agora a
realizar, organizados em grupos, as adaptações
para “muppets” com o objetivo de praticarem
experiências de manipulação de marionetas.
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Escola
Secundária
de Palmela
Situada na freguesia de Palmela a
escola secundária desenvolve a sua
ação educativa em trono do tema
“Construir em partilha‑Partilhar para
crescer”, remetendo o valor do
trabalho colaborativo na construção
da escola-inclusiva e de excelência.
A colaboração que o Fantasiatre tem
dado nas artes e nas expressões
artísticas traduzem efetivamente esta
colaboração em prol dos alunos e
das alunas e do seu sucesso.
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10º Ano, Turma E

Professora: Maria Irene Pereira

ESCOLA SECUNDÁRIA DE PALMELA
Desenho A
FLORIR OS SABERES
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA
(A)Linhas, Costura Criativa
Entre Gerações
Mais um ano... A FESTA que é o FANTASIARTE é
feita de partilha.
Assim, estamos aqui a partilhar o que pensámos,
olhámos com olhos de ver, riscámos e colorimos.
Olhámos a semente de jacarandá.

Dissemos, “o 25 de abril é”
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À distância trabalhámos ao encontro da troca
de saberes entre gerações. Queremos que as
aprendizagens feitas por todos, contribuam para
que os mais novos, saibam pensar e saibam
fazer e que os mais velhos percebam como são
importantes na construção de uma sociedade
mais capaz e mais feliz.
Palmela vive e cresce no meio da serra, da Serra
da Arrábida. Vamos olhar e ver e desenhar este
espaço. Este espaço de terra e de gentes...
vamos dividir e partilhar. Juntos. Escola e comunidade.
CUBOS TERRITÓRIO ARRÁBIDA
100 MANEIRAS POR GENTES SEM IDADES
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e...
até já FANTASIARTE!
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ATÉ
PARA
O ANO

Obrigado a todas e a todos por permitirem
o encontro de possibilidades de
aprendizagens que potenciam o sonho
e a subjetividade das emoções e das
sensações. A interligação entre os projetos
educativos, pedagógicos e curriculares,
evidente nos trabalhos aqui apresentados,
permite o autoconhecimento, a expressão
da multiplicidade de linguagens, a
diversidade e a liberdade no ato de educar
e ensinar. Este é o verdadeiro caminho
para a cidadania plena e para um mundo
mais igualitário e feliz.

Agradecimentos
Muito obrigado aos docentes, não docentes, pais e encarregados
de educação, técnicos da autarquia e comunidade artística!
Obrigada às crianças e aos jovens por nos inspirarem!
Até para o ano!
É só contar até 3

(

)

Organização

Câmara Municipal de Palmela
e Comunidade Educativa

