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Arts Based Learning 

(https://www.youtube.com/watch?v=rSFcS1aXy1E) 

 

Que tipos de alunos estamos a preparar nas nossas escolas? Serão realizadores de testes 

ou inovadores criativos? Quererão apressar-se para terminar uma tarefa à primeira 

independentemente da qualidade, ou estarão dispostos a esforçar-se para realizar o 

trabalho todo? Ficarão à espera que outra pessoa lhes diga para dar o próximo passo ou 

terão a ousadia de dar o primeiro passo?  

Os problemas com o ensino e avaliação estandardizados correm desenfreados pelo país. 

Pais, membros da comunidade e educadores estão todos preocupados com o que isso irá 

fazer às nossas escolas e alunos. Temos de ajudar os nossos alunos a se tornarem alunos 

ao longo da vida, pensadores e concretizadores independentes, no futuro. Há formas de 

ajudar os nossos alunos através de uma educação baseada nas artes. Nas últimas décadas, 

os educadores têm virado o seu foco para a aprendizagem baseada nas artes, através de 

um equilíbrio entre educação artística e integração artística. Educação artística é instrução 

específica sob a forma de arte, seja arte, música, dança, fotografia ou qualquer outra forma 

de arte. Integração artística é um método de ensino onde os professores combinam 

padrões artísticos com outros padrões de conteúdos, fazendo com que a aprendizagem 

dos seus alunos seja mais envolvente e rica. Muitas escolas do país e pelo mundo fora 

têm adotado estas práticas, tornando as artes um foco central da cultura e filosofia das 

suas escolas. Portanto, o que podem fazer as artes para a aprendizagem dos alunos? 

Trabalhar com e através das artes é benéfico para a aprendizagem dos alunos a todos os 

níveis. Potencia um gosto natural por aprender, desenvolvendo a capacidade dos alunos 

de serem criativos, de pensarem criticamente e de resolverem problemas. Permite que os 

alunos tenham a experiência e oportunidade de correr riscos e cometer erros.  

Os alunos aprendem a trabalhar de forma colaborativa com outros colegas de turma, e a 

trabalhar profundamente em projetos individualizados. Através do processo criativo, que 

está no centro da aprendizagem baseada nas artes, os alunos aprendem a desenvolver 

competências de vida que irão mais além daquelas ensinadas diretamente. Quando 

cultivamos o processo criativo, estamos a demonstrar a beleza do processo de 

aprendizagem. Estas competências – colaboração, inovação, persistência, resolução de 
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problemas e pensamento crítico – todas são competências de que os alunos necessitam, à 

medida que progridem nos estudos ou ingressam no mercado de trabalho.  

As artes também fornecem diferenciação natural e pode, de facto, alcançar e desafiar 

todos os alunos. Existem vários estudos que demonstram os benefícios que a 

aprendizagem baseada nas artes pode ter para o desempenho dos alunos a todos os níveis. 

Aqueles com necessidades educativas especiais, alunos da língua Inglesa, alunos com 

problemas comportamentais, sociais e emocionais, alunos menos privilegiados, e aqueles 

com estilos de aprendizagem diversificados. Também oferecem desafios ilimitados para 

aqueles que são considerados bem-sucedidos.  

Quando as artes estão verdadeiramente integradas com outras áreas de conteúdo, todos 

os alunos trabalham com o material de forma mais aprofundada e a sua compreensão 

torna-se mais rica. Como pode ser este tipo de trabalho? Considerem o trabalho integrado 

dos alunos em matemática, inspirado do estudo e criação de pinturas do Mondrian. Este 

trabalho integrado ajuda alunos do 4º ano a compreender de forma mais aprofundada os 

conceitos de linhas paralelas e perpendiculares, bem como a área e o perímetro.  

Aqui, os alunos do 2º e 3º ciclo aprendem conceitos científicos. A integração de 

movimento e ciência permite-lhes ter a oportunidade de experimentar e, assim, 

compreender melhor, o conceito de rotação, explosão, revolução. 

Explorar os elementos literários de personagem, cenário e enredo através do drama ajuda 

os alunos do secundário a estudar e refletir sobre A Odisseia. 

A aprendizagem baseada nas artes não é apenas sobre o produto que é criado, mas também 

sobre o percurso dos alunos, é sobre o processo. Quando os alunos aprendem as e através 

das artes, tornam-se apresentadores de informação confiantes, porque o seu conhecimento 

é mais rico graças ao foco sobre o processo que adotaram. Tronam-se pensadores 

inovadores, à medida que exploram ideias e possibilidades fora do seu normal. Através 

da aprendizagem baseada nas artes, são proprietários da sua própria aprendizagem. 

O mercado de trabalho do futuro é uma incógnita para todos nós, mas existe uma certeza: 

os nossos alunos não vão precisar de regurgitar informação, mas serão sim pensadores 

inovadores que estão preparados para enfrentar qualquer desafio. As artes ajudarão a 

prepará-los para estes desafios e oportunidades. Fornecer isto aos alunos exigirá formação 

específica e desenvolvimento profissional de qualidade, mas as recompensas são 
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inúmeras. Não são só os alunos que beneficiam da aprendizagem baseada nas artes, mas 

também os educadores. Os professores precisarão de ter uma aprendizagem baseada nas 

artes, de caráter prático, para que possam experienciar, em primeira mão, as vantagens de 

aprender as e através das artes. Estes são os tipos de experiências que podem trazer de 

volta para os seus alunos.   

Os nossos alunos precisam de uma educação que envolva aprendizagem específica pelas 

artes, juntamente com estratégias de integração artística. A aprendizagem baseada nas 

artes é vantajosa para a aprendizagem dos alunos de várias formas. Não apoie apenas as 

artes nas nossas escolas, transformemos a forma como educamos as mentes mais jovens, 

para que as artes possam ser um foco para ajudar os alunos a se tornarem a onda do futuro. 

A aprendizagem baseada nas artes permite que eles pensem de forma crítica e criativa, 

que comuniquem eficazmente, e que alcancem uma profunda compreensão do conteúdo. 

Está na hora de transformar a aprendizagem baseada nas artes em algo fundamental no 

nosso sistema de educação público.  

Para mais informação sobre a importância da integração artística e sobre o retiro anual de 

professores de artes, visite theinspiredclassroom.com. 

Inspire-se! Seja inspirador/a!  

 

Relational Pedagogy and Embodied Teaching and Learning 

(https://www.youtube.com/watch?v=SJsY76GfPjs) 
                   

Relação Criança-Professor/a 

Pedagogia Relacional 

Experiência relacional anterior  

Proximidade e distância 

Estrutura e Liberdade -> Novo! 

Relacionar-se, estando enlaçado a outras relações: 

- Contexto socioeconómico 
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- Ethos escolar  

- Plano de estudos e pedagogia 

- Outros professores, assistentes de necessidades educativas especiais, e pares 

 

Ensino e aprendizagem corporizada 

- Conexão mente-corpo 

- Sentimentos como relacionais e inter-corpóreos 

- Comunicação corporizada  

  - Ensinar e aprender através do corpo 

 

Pontos de fusão? 

- Relacionarmo-nos como seres plenos, corporizados, e sencientes. 

- Plano de estudos e pedagogia relacionais, corporizados  

 

 

 


