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Workshop de Educação Expressiva para a Infância 

Nós Somos Corpo  

 

Formador 

Ana Pereira, licenciada em Educação Especial e Reabilitação pela Faculdade de Motricidade 

Humana, da Universidade Técnica de Lisboa. Tem desenvolvido a sua atividade profissional em 

equipas multidisciplinares e transdisciplinares, na área das perturbações do desenvolvimento 

infantil, intervindo diretamente com crianças, famílias e profissionais, nos respetivos contextos. 

Trabalhando nos últimos anos com o modelo da intervenção precoce, tem realizado um percurso 

formativo na área das expressões artísticas, movimento simbólico e dança para a infância, 

aplicadas ao contexto da estimulação global do desenvolvimento infantil.  

Desenvolve ações para profissionais e estudantes, levando-os a experimentarem de forma 

vivencial atividades de fácil aplicabilidade no trabalho direto com as crianças, contribuindo para 

sensibilizar para o papel facilitador de cada técnico na edificação da identidade de cada criança, 

enquanto membro de um grupo. 

 

Duração 

5 horas, 2h30min – Módulo I e 2h30min – Módulo II 

 

Preço 

20€, 10€ – Módulo I e 10€ – Módulo II 

 

Destinatários 

Profissionais e estudantes da área do desenvolvimento infantil 

Famílias e comunidade em geral 

 



CENTRO EDUCATIVO E DE FORMAÇÃO 
 

968839140 – espacocrescer2012@gmail.com 
Rua da Murteira N.º 905, 3885-102 Arada 

https://espacocrescer2012.wordpress.com/ 

 

 

 

Enquadramento 

"Nós sentimos e conhecemos através, com e no corpo." 

Lawrence Freeman 

O nosso corpo é habitado por cada um de nós de uma forma distinta e a arte é a forma 

privilegiada de expressarmos essas diferenças que, simultaneamente, nos distinguem e nos 

mergulham na mais profunda comunhão: o encontro e a interação humanas.  

Ao explorar as capacidades expressivas do corpo exercitamos estados de disponibilidade, 

espontaneidade e desinibição no processo de comunicação com o outro. E descobrimos, num 

processo de escuta individual e coletiva, o infinito caminho da imaginação, da criatividade e o 

prazer da aprendizagem.  

Quanto mais recursos proporcionarmos às crianças, de explorarem possibilidades motoras, 

psíquicas e emotivas, em liberdade e com criatividade, maior será a experimentação em 

segurança de novas formas de ser, de estar e de se relacionarem.  

O corpo, como recetor de estímulos sensoriais diversos, vivencia e integra noções de Corpo, 

Espaço, Tempo, Dinâmica e Relação. Com o próprio, com o outro e com o mundo. A arte e a 

expressão artística revelam-se, assim, promotoras do desenvolvimento global das crianças, 

enquanto seres humanos, contribuindo, ainda, para o processo ensino-aprendizagem.  

Torna-se particularmente importante a musicalidade e a expressão corporal na educação infantil, 

onde os conteúdos curriculares também se podem transmitir pelo corpo. No pensamento de João 

dos Santos a “Leitura”, está presente no que a criança observa à sua volta, a “Escrita”, pelo que 

se regista espontaneamente e, o “Contar” pelo que se vive corporalmente como ordem e 

quantidade. 

 

“O pensamento vive da sua possibilidade de expressão: pela palavra, pelo grafismo, pela atitude, 

pelo movimento. Quanto maior for o número de instrumentos expressivos postos ao serviço do 

homem, maiores possibilidades terá o seu pensamento de se desenvolver e de se exprimir.” 

João dos Santos 
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Objetivo 

Vivenciar para implementar uma pedagogia da criatividade, da relação e do movimento. 

 

Metodologia 

Duas sessões práticas dirigidas a profissionais (ou estudantes da área do desenvolvimento 

infantil) que trabalhem com crianças e famílias em idade pré-escolar e escolar, famílias e 

comunidade em geral interessada na estimulação global do desenvolvimento infantil.  

A expressão é colocada ao serviço do desenvolvimento infantil e da educação. E o corpo vivido 

como recetor de estímulos, integrando-os e transformando-os em ação, pensamento e 

conhecimento.  

 

Principais conteúdos teóricos 

Módulo I  

 O corpo enquanto expressão da identidade individual e grupal.  

 O corpo enquanto “matéria” de construção individual e coletiva. O processo de 

concentração individual e escuta ativa, no desenvolvimento da imaginação e criatividade 

no Jardim de Infância.  

 O corpo enquanto recetor de estímulos expressos em atividades plásticas e musicais.  

 A dança e a expressão corporal na educação pré-escolar.  

 A relaxação no Jardim de Infância.  

Módulo II  

 O desenvolvimento da consciência de corpo, enquanto forma de desenvolvimento da 

consciência do EU: as partes do corpo, as ações do corpo, as formas do corpo e os planos 

de movimento.  

 A arte enquanto estímulo para a criatividade e desenvolvimento da identidade.  

 A construção coletiva como desenvolvimento dos valores para um funcionamento 

harmónico em grupo.  

 A imobilidade. 
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Exercícios práticos 

Serão dinamizadas atividades no âmbito das áreas expressivas, nomeadamente expressão 

plástica, musical e corporal/dança. 

 

Número mínimo de participantes 

15 pessoas 

Em locais a combinar com outras entidades, o número mínimo de participantes varia consoante 

cada caso.   

 

Número máximo de participantes 

30 pessoas  

 

Informação adicional 

Material entregue: registos vídeo e músicas 


