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INTRODuÇÃO  
DESCRIÇÃO GERAL
Esta oficina pretende sensibilizar para a construção da identidade 
e da auto-representação nas redes sociais através de imagens de 
retrato da arte contemporânea. Tem como objetivo sensibilizar para 
a manipulação subjacente aos retratos com intenção de fortalecer e 
capacitar mensagens. Pretende cultivar o pensamento crítico sobre 
estereótipos associados à identidade e suas formas de representação. 
A oficina tem duas partes: 

a) Discussão sobre as questões apresentadas; 

b) Atividade prática de grupo em torno das identidades.

ObJETIVOS
 › Sensibilizar para a construção da identidade e da auto- 

-representação na vida e nas redes sociais através de exemplos de 
retratos da arte contemporânea. 

 › Aumentar a consciência sobre a manipulação subjacente aos 
retratos com a intenção de reforçar e dar poder à mensagem. 

 › Cultivar o pensamento crítico em relação aos estereótipos de 
identidade.

PREPARAÇÃO
Antes da atividade:

 › Recolher imagens de retratos de arte contemporânea. Por favor, 
partilhe informação respeitante aos direitos de autor das imagens, 
com os seus participantes.

 › Recolher materiais para desenvolver o retrato (cola, revistas, lápis 
de cor, tinta de pintura, cartão, pincéis, ou outros).

 › Preparar uma plataforma de meios de comunicação social 
privados para partilhar as fotografias dos participantes 
(e-portfolio, padlet...).

Preparar o espaço/sala:

 › Cadeiras e mesas.

 › Acesso à Internet.

 › Projetor de vídeo e um computador.

 › Um telemóvel smartphone por cada grupo de participantes.

OPCIONAL: aplicações de edição de imagens.

COMPETÊNCIAS DIGITAIS
NÍVEL 1 - Utilização básica dos recursos digitais
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45’  
 a  
50’

O(A) educador(a) partilha uma breve apresentação da oficina. Exemplo: “Esta oficina tem duas 
partes: na primeira parte vamos discutir a relação entre retratos e identidade pessoal. Também 
iremos questionar a manipulação de imagens nos meios de comunicação social.”

Iremos explorar:

 › Os conceitos de identidade e auto-representação

 › Discutiremos como a auto-representação se caracteriza na era digital e nas redes sociais. 

 › Discutiremos exemplos de retratos na arte contemporânea. 

 › Tentaremos compreender como, através do retrato, implicamos a participação ativa, o 
pensamento crítico e a imaginação.

Na parte final, faremos uma atividade prática: “o jogo das identidades” - “sê outra pessoa” ou 
“sê tu próprio”.

O(A) educador(a) convida os participantes para a discussão. Exemplos: “o que é um retrato?  
O que é um auto-retrato? O que significa identidade? Porque partilhamos os nossos retratos nas 
redes sociais?”

O(A) educador(a) pode acrescentar várias questões para ajudar os participantes a abordar 
criticamente as questões. 

Dica: Para ajudar à discusão, utilize os recursos sobre retrato.

O(A) educador(a) pergunta “têm uma conta no instragam? ou utiliza qualquer outra rede social? 
Alguma vez viram imagens digitalmente manipuladas?” A partir destas perguntas, convida os 
participantes a encontrar exemplos em meios de comunicação social que estejam ligados à 
manipulação de imagens. Segue-se uma conversa.

30’  
 a  
35’

O(A) educador(a) partilha exemplos de arte contemporânea enquanto envolve os participantes 
numa discussão. 

Exemplos de questões a abordar:

“Vamos tentar compreender as razões pelas quais estes retratos foram criados: 

Quem é retratado? 

Porque é que essa pessoa foi retratada? 

Quem fez o retrato?

O retrato contemporâneo difere dos retratos anteriores?

Se sim, o que mudou?”

45’  
 a  
60’

O(A) educador(a) propõe a atividade prática: “Seja outra pessoa” vs. “Seja você mesmo”.  Tempo 
de criatividade! 

Os participantes são divididos em grupos de 3 a 5 pessoas. O(A) educador(a) apresenta duas 
opções e pede aos participantes que escolham:  

a)   “Seja outra pessoa”: os participante serão convidados a desempenhar papéis e tirar 
fotografias de si próprios como outra pessoa (ou seja, inspirando-se num retrato da 
história da arte como a Mona Lisa ou no retrato de uma personalidade famosa, ou criando 
“personificações” de ideias e/ou sentimentos (ou seja, vitória, orgulho, melancolia, felicidade) 

(b)   “Seja você mesmo”: os participante serão convidados a expressar-se através da criação de um 
auto-retrato. Podem ser inspirados pelos retratos contemporâneos anteriormente apresentados.

20’    
a  
25’

O(A) educador(a) pede aos participantes que partilhem e comentem os resultados com o grupo e, 
em seguida, promove uma reflexão sobre o que aconteceu:

Exemplos de questões em que se poderia pensar:

“Realizar “o jogo das identidades” fez-me pensar de forma diferente sobre as perguntas 
iniciais?”

“O que é que percebi através da experiência do jogo que não tinha pensado antes?”

Ética 
Os trabalhos dos participantes podem ser 
partilhados online com o seu consentimento, 
ou dos seus encarregados de educação, 
ou podem ser mantidos offline. Para mais 
informações sobre privacidade e proteção 
de dados pessoais, consultar o “Guia do 
Educador” Parte 1.4, p. 6.

Outras opções 
Esta oficina pode ser realizado em duas 
sessões. O(A) educador(a) pode realizar 
a primeira parte da oficina numa sessão, 
introduzindo a atividade prática, que pode 
ser feita em casa. Para a segunda sessão, 
os participantes trazem os seus trabalhos 
para apresentar e discutir em conjunto.

Avaliação 
Aqui o educador(a) pode encontrar 
recursos para levar a cabo a avaliação da 
oficina.

Descrição e links de referência

Recursos sobre retrato:

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait

https://www.nationalgallery.ie/what-we-do/press-
room/press-releases/winners-zurich-portrait-
prize-and-zurich-young-portrait-prize

https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/ 
2016/portraits

https://aestheticamagazine.com/maximum-
identity-flux

Num projeto intitulado “Selfie Harm”, 
o fotógrafo John Rankin propôs a 
adolescentes que editassem os seus 
próprio retratos. Conheça os resultados: 

https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie-
harm-1457959

http://www.visualdiet.co.uk/selfie-harm/
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https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/questionarios/
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait
https://www.nationalgallery.ie/what-we-do/press-room/press-releases/winners-zurich-portrait-prize-and-zurich-young-portrait-prize
https://www.nationalgallery.ie/what-we-do/press-room/press-releases/winners-zurich-portrait-prize-and-zurich-young-portrait-prize
https://www.nationalgallery.ie/what-we-do/press-room/press-releases/winners-zurich-portrait-prize-and-zurich-young-portrait-prize
https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/exhibitions/past-exhibitions/zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait%20
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/2016/portraits
https://aestheticamagazine.com/maximum-identity-flux
https://aestheticamagazine.com/maximum-identity-flux
https://aestheticamagazine.com/maximum-identity-flux
https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie-harm-1457959
https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie-harm-1457959
https://news.artnet.com/art-world/rankin-selfie-harm-1457959%20and%20http://www.visualdiet.co.uk/selfie-harm/
http://www.visualdiet.co.uk/selfie-harm/


10’ 
 a

15’

O(A) Educador(a) partilha com o grupo uma coleção de retratos históricos e juntos tentam decid-
ir quais são bonitos e quais são feios.

Após esta decisão, o grupo tenta RESPONDER às seguintes questões: 

 › Será que as imagens de beleza têm todas algo em comum? O que têm em comum?

 › Será que as imagens de fealdade têm todas alguma coisa em comum? O que é?

 › Qual é a diferença entre a beleza e a feiúra? É uma cor? Uma certa forma? Uma expressão?  
A escolha dos adereços ou da maquilhagem?

30’ 
 a

45’

O(A) Educador(a) convida cada participante a escolher um retrato de beleza ou um retrato de 
feiúra. Num pedaço de cartolina, os participantes cortam uma figura de rosto e compõem uma 
máscara de beleza ou uma máscara de feiúra, com base nos retratos que escolheram.

Se o número de participantes for elevado, podem trabalhar em pares ou num pequeno grupo de 
três. As máscaras podem ser desenvolvidas em colaboração e os participantes podem optar por 
fazer uma máscara combinada (metade de beleza e metade de fealdade).

5’ 
 a

15’

Uma vez terminada cada máscara (pintura, desenho, colagem), os participantes podem tirar uma 
fotografia de retrato usando as máscaras. Propõe-se que cada participante utilize a sua máscara 
imitando a pose e postura dos retratos originais ou tomando uma postura corporal reforçando 
um dos  elementos importantes da máscara.

15’ 
 a

30’

OPCIONAL: Os participantes podem utilizar o PS Express ou uma aplicação semelhante para fazer 
uma colagem com um fundo à sua escolha. Como alternativa, podem usar PS Express ou uma 
aplicação semelhante para fazer uma colagem com outro retrato à sua escolha, por exemplo, 
misture os dois como fez Orlan nas “Auto-hibridizações americano-indianas”, 2005-2008 (ver links 
de referências). 

30’ 
 a

45’

O(A) Educador(a) convida os participantes a partilhar os retratos - os atribuídos e os tirados - ex-
plicando as escolhas e analisando-as com todo o grupo. Para tal, poderá utilizar uma plataforma 
de rede social privada para partilhar os resultados.

Ética 
Os trabalhos dos participantes podem ser 
partilhados online com o seu consentimento, 
ou dos seus encarregados de educação, 
ou podem ser mantidos offline. Para mais 
informações sobre privacidade e proteção 
de dados pessoais, consultar o “Guia do 
Educador” Parte 1.4, p. 6.

Avaliação 
Aqui o educador(a) pode encontrar 
recursos para levar a cabo a avaliação da 
oficina.

Descrição e links de referência

Tópicos para discussão sobre padrões de 
beleza:

https://photoworks.org.uk/the-many-faces-of-self-
care-marissa-chen/

Um estudo sobre “Photographic 
Representation of Women in the Media”:

https://www.ojcmt.net/download/photographic-
representation-of-women-in-the-media-a-case-
study-of-the-post-5709.pdf

“On Female Representation” de Susan 
Meiselas:

https://www.magnumphotos.com/theory-
and-practice/susan-meiselas-on-female-
representation/ 

Site oficial D’ORLAN:

http://www.orlan.eu/works/photo-2/

2 
. F

OT
O-

M
AS

CA
RA

DA
INTRODuÇÃO  
DESCRIÇÃO GERAL
Esta oficina pretende incentivar os jovens a partilhar as suas ideias 
sobre cultura visual relacionada com os padrões de beleza e a 
tentarem ter uma voz para um público mais vasto. Questiona a 
capacidade e o poder das pessoas em fazer escolhas sobre imagem 
de retrato e auto-retrato (selfies). Tem como objetivo sensibilizar para 
a manipulação em contextos digitais e de auto-representação visual 
nas redes sociais. Esta oficina combina técnicas de expressão plástica 
com tecnologias de manipulação de fotografia digital.

ObJETIVOS
 › Ajudar os jovens a desafiar os padrões de beleza.

 › Sensibilizar sobre como os meios de comunicação social reforçam 
os padrões culturais.

 › Aumentar a consciência sobre a manipulação nos meios de 
comunicação social.

 › Dar oportunidades de utilizar ferramentas digitais para criar e 
editar imagens.

 › Aumentar a consciência sobre a relação entre as representações 
presentes nos média sociais e a construção da identidade.

PREPARAÇÃO
Antes da atividade:

 › Recolher imagens de retratos de referências históricas e 
contemporâneas. Não se esqueça de incluir imagens referentes a 
diferentes contextos culturais e à manipulação. Por favor, informe 
os seus participantes no que diz respeito aos direitos de autor das 
imagens.

 › Disponha tinta de pintura, cartão, pincéis ou outros materiais 
plásticos/artisticos para realizar a máscara.

 › Preparar uma plataforma privada de meios de comunicação social 
para partilhar as fotografias dos participantes (e-portfolio, padlet...).

Preparar o espaço/sala:

 › Cadeiras e mesas.

 › Acesso à Internet.

 › Projetor de vídeo e um computador.

 › Um telemóvel smartphone por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: aplicações de edição de imagem

COMPETÊNCIAS DIGITAIS
NÍVEL 3 - aprender uma nova ferramenta digital
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https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/questionarios/
https://photoworks.org.uk/the-many-faces-of-self-care-marissa-chen/%20
https://photoworks.org.uk/the-many-faces-of-self-care-marissa-chen/%20
https://www.ojcmt.net/download/photographic-representation-of-women-in-the-media-a-case-study-of-the-post-5709.pdf
https://www.ojcmt.net/download/photographic-representation-of-women-in-the-media-a-case-study-of-the-post-5709.pdf
https://www.ojcmt.net/download/photographic-representation-of-women-in-the-media-a-case-study-of-the-post-5709.pdf
https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/susan-meiselas-on-female-representation/
https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/susan-meiselas-on-female-representation/
https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/susan-meiselas-on-female-representation/
http://www.orlan.eu/works/photo-2/


15’ 
 a

30’

O(A) educador(a) apresenta o desafio aos participante. Por exemplo: “Esta oficina é como um 
jogo em que vocês são o fotógrafo e um dos vossos parceiros será o retratado”. Em seguida, o(a) 
educador(a) dá um texto a cada grupo de participantes explicando a sua utilização. Por exemplo: 
“Cada texto descreve uma fotografia de uma pessoa a partir da sua figura mas também a par-
tir do que a rodeia - o seu contexto. Vocês são o fotógrafo e vosso desafio é o de PENSAR em 
COMO fotografar o vosso amigo de acordo com a descrição do texto. A vossa fotografia terá de 
seguir todas as indicações do texto”. 

O(A) educador(a) pode apoiar os participantes neste processo dando dicas sobre como passar 
do texto à imagem prestando atenção a: 

 › posicionamento e postura da pessoa descrita;

 › localização, tamanho, forma dos elementos e relações entre eles;

 › outras características descritas.

15’ 
 a

25

O(A) educador(a) pede aos participantes que leiam cuidadosamente o texto propondo-lhes que 
desenhem num papel o que é descrito. Este passo ajudá-los-á a organizar os elementos da foto-
grafia e a imaginar a imagem como um todo. 

Dicas: Para desbloquear alguma resistência ao desenho, o(a) educador(a) pode dizer aos parti-
cipantes algo como “Façam desenho muito simples, que não precisam de mostrar a ninguém, 
serve apenas para vos ajudar a imaginar a fotografia que vão tirar. Podem desenhar em conjunto 
com os vossos parceiros!”

20’ 
 a

30’

O(A) educador(a) pede aos participantes que FAÇAM A FOTOGRAFIA. Para isso, deverão seguir 
alguns passos: 

1º terão de decidir o local onde vão tirar a fotografia; 

2º deverão  recolher e montar os materiais; 

3º compor uma cena colocando cada elemento no seu lugar.

DICAS: O(A) educador(a) pode ajudar os participantes dizendo algo como: “Observem, no ecrã 
da câmara do seu telemóvel, como a imagem está a ser composta e comparem-na com o vos-
so desenho”. Para compôr as fotografias dos textos. Como os participantes estão num contexto 
específico, terão de utilizar outros objetos, por exemplo, uma folha dobrada pode ser um chapéu, 
uma garrafa pode ser um edifício. ATENÇÃO, tudo o que é descrito no texto deve estar na foto-
grafia. Posteriormente, os participantes também podem utilizar técnicas de edição e manipulação 
de imagem, adicionando, subtraindo e transformando elementos.

30’ 
 a

45’

Chegou o momento de partilhar os retratos entre os participantes. Para isso, o grupo deverá utili-
zar uma plataforma de rede social privada.

O(A) educador(a) encontra o link para a imagem descrita pelo texto no imagens.pdf e, em con- 
junto podem comparar ambar as fotografias.  

O(A) educador(a) discute o processo e os resultados com o grupo. Para conduzir as análises ao 
processo de trabalho, o(a) educador(a) pode retomar a ideia de superficialidade e as questões da 
introdução, por exemplo: 

“A partir da mesma ideia/palavra/texto, será que criamos imagens diferentes? 

O contexto (os elementos que rodeiam a pessoa) da fotografia determina a forma como carac-
terizamos a pessoa retratada? 

As imagens são facilmente manipuladas? 

Sabiam que as imagens digitais são feitas por informação codificada? 

Sabiam que a Inteligência Artificial pode gerar imagens a partir de linguagem natural?

0’ 
 a

30’

EXTRAS: Utilize a aplicação (App) “AI” para iPhone ou a aplicação” Lookout” para Android e expe-
rimente ver fotografias a partir da Inteligência Artificial (AI). O(A) educador(a) pode discutir os re-
sultados com os participantes. Além disso, o(a) educador(a) também pode sugerir aos participantes 
que procurem duas outras experiências de IA.

Na primeira a IA preenche de forma realista grandes partes em falta de uma imagem (manipula 
automaticamente); na segunda, a IA gera imagens através da fala.

Ética 
Os trabalhos dos participantes podem ser 
partilhados online com o seu consentimento, 
ou dos seus encarregados de educação, 
ou podem ser mantidos offline. Para mais 
informações sobre privacidade e proteção 
de dados pessoais, consultar o “Guia do 
Educador” Parte 1.4, p. 6.

Avaliação 
Aqui o educador(a) pode encontrar 
recursos para levar a cabo a avaliação da 
oficina.

Descrição e links de referência 
A Inteligência Artificial (IA) pode preencher 
realisticamente partes em falta de uma 
imagem (ou substituir alguma parte por 
outra coisa):

https://www.ibm.com/topics/deep-learning/

https://machinelearningmastery.com/how-to-
caption-photos-with-deep-learning/

IA transforma discurso em desenhos ani-
mados:

https://experiments.withgoogle.com/scribbling- 
speech

Texto teórico sobre Manipulação de ima-
gens: 

https://www.researchgate.net/publication/ 
281827307_Image_Manipulation 

Tópicos de discussão sobre Manipulação 
de Imagens:
.  As imagens foram sempre manipuladas, 
ou só as imagens digitais é que o são?

.  Como se define o conceito de 
manipulação de imagem?

.  Que meios utilizam a manipulação de 
imagem?

.  Considera comum manipular uma 
imagem?

.  O que pensa sobre a manipulação de 
imagem?

.  Consegue ver se uma imagem é 
manipulada?
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INTRODuÇÃO  
DESCRIÇÃO GERAL
As imagens e as informações que vemos e com as quais lidamos na 
Internet, são apenas elementos parciais ou fragmentos de algo que 
nem sempre compreendemos. Imagens e textos são sempre alvo de 
interpretações da realidade que variam de acordo com a pessoa que 
os produz e com a pessoa que os recebe. Esta oficina começa com um 
texto que descreve uma imagem e desafia o participante a recriar essa 
imagem através da fotografia. Será que algo foi mal interpretado?  
O que ficou por dizer? Estas são perguntas que enfrentamos 
diariamente quando comunicamos com os outros, mas também estão 
presentes quando recebemos informações e imagens on-line. 

Esta oficina pretende proporcionar competências para sobreviver no 
oceano da informação na Internet!

ObJETIVOS
 › Sensibilizar para o facto de as mensagens poderem transportar 

significados diferentes para pessoas diferentes.

 › Aumentar a sensibilização para a existente manipulação nos 
meios de comunicação social.

 › Dar oportunidades de utilizar ferramentas digitais para criar e 
editar imagens.

PREPARAÇÃO
Antes da atividade:

 › Imprimir descricoes.pdf ou partilhá-lo digitalmente com os 
participantes. 

 › Recolher papel de esquiço e meio riscador.

 › Preparar uma plataforma privada de meios de comunicação social 
para partilhar as fotografias dos participantes (e-portfolio, padlet...).

 › Prepare as imagens indicadas em imagens.pdf.

 › Prepare uma aplicação que transforme imagem em texto. Por 
exemplo: “seeing AI” para Iphone ou “Lookoutapp” para Android.

Preparar o espaço/sala:

 › Cadeiras e mesas. 

 › Acesso à Internet. 

 › Projetor de vídeo e um computador para projectar imagens.pdf. 

 › Um telemóvel smartphone por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: aplicações de edição de imagens.

COMPETÊNCIAS DIGITAIS
NÍVEL 3 - aprender uma nova ferramenta digital
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https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/questionarios/
https://www.ibm.com/topics/deep-learning/
https://machinelearningmastery.com/how-to-caption-photos-with-deep-learning/
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10’
 a

15’

Quando se aproximarem de cada cabine, o(a) educador(a)  guiará os participantes no seu proces-
so de construção de imagem. Exemplo de questões que pode colocar ao seu grupo: 

“Qual é a mensagem que desejas partilhar neste contexto específico? 

Como é que te representas?”

O(A) educador(a) apresenta a CABINE 1 dizendo algo como:”Nesta cabine o participante pode pe-
dir ao seu colega para fazer uma fotografia sua que seja apenas para uso pessoal. Esta fotografia 
só existirá de forma analógica - o que significa que será impressa. Pense que este será um retrato 
seu em papel para enviar aos seus amigos e família mais próximos. Pode ser, por exemplo, uma 
fotografia que tira para um álbum de família que desaparecerá num armário e voltará a aparecer 
dentro de 10 anos!”

10’
 a

15’

O(A) educador(a) apresenta a CABINE 2 dizendo algo como: “Nesta cabine o participante pode 
pedir ao seu colega para fazer uma fotografia sua que seja para uso pessoal, mas que tenha uma 
visibilidade em contexto digital. Por exemplo, a sua próxima fotografia de perfil numa rede social”. 

10’
 a

15’

O(A) educador(a) apresenta a CABINE 3 dizendo algo como: “Nesta cabine o participante pode 
pedir ao seu colega para fazer uma fotografia sua que funcione tanto em contexto digital como 
analógico, mas terá um uso social. Por exemplo, a imagem que estará na capa do jornal de ama-
nhã (on-line e impresso), em todo o país. 

Que questão social quer salientar? 

DICA: Escolha uma capa de revista com um retrato de alguém que represente uma questão social 
que considere relevante. Agora, pode fotografar como se fosse representar essa edição”.

0’ 
 a

15’

EXTRA: A Cabine 3 pode ter um ecrã verde para que posteriomente os participantes possam mu-
dar digitalmente o fundo das suas fotografias. Os participantes podem procurar uma imagem na 
Internet ou fazer uma fotografia relacionada com uma questão social e utilizá-la como fundo para 
a sua capa. O(A) educador(a) pode sugerir uma aplicação como o “PS Express”. Utilizando um 
ecrã verde será fácil fazer a foto-montagem.

15’ 
 a

30’

O(A) educador(a) pede aos participantes que partilhem os retratos realizados. Os participantes 
podem utilizar uma plataforma de rede social privada para partilhar os resultados. Propomos 
duas opções para essa partilha:

 › OPÇÃO 1: O(A) educador(a) pede aos participantes para explicarem as suas escolhas, anali-
sando-as com todo o grupo. 

 › Para isso, o(a) educador(a) pode voltar às perguntas da Introdução e revisitá-las. Será que as 
opiniões mudaram após este exercício? 

 › OPÇÃO 2: O(A) educador(a) cria uma dinâmica de “revisão por pares”. Cada grupo irá  anali-
sar as imagens produzidas por outro grupo e tentar adivinhar a cada cabine a que pertencem 
(cabine1, cabine2 ou cabine3). O(A) educador(a) pede aos participantes para explicar as suas 
escolhas e analisá-las com todo o grupo. Para isso, o(a) educador(a)pode voltar às perguntas 
da Introdução e revisitá-las. Será que as opiniões mudaram após este exercício? 

O(A) educador(a) pode também acrescentar alguns tópicos de discussão aos anteriores. Aqui 
partilhamos algumas ideias: 

 › Fale sobre a diferença entre uma selfie e um auto-retrato. 

 › Dependendo de a imagem ser privada ou pública, a sua postura corporal mudou?

 › O uso privado da imagem tinha alguma ligação com os elementos da imagem? 

 › Como é que a nossa identidade é moldada pelas pessoas que nos rodeiam? 

 › Acha que o género é importante nos auto-retratos?

Ética 
Os trabalhos dos participantes podem ser 
partilhados online com o seu consentimento, 
ou dos seus encarregados de educação, 
ou podem ser mantidos offline. Para mais 
informações sobre privacidade e proteção 
de dados pessoais, consultar o “Guia do 
Educador” Parte 1.4, p. 6.

Avaliação 
Aqui o educador(a) pode encontrar 
recursos para levar a cabo a avaliação da 
oficina.

Descrição e links de referência 

Um estudo sobre a auto-representação na 
arte, focalizado em cinco artistas: Rembrandt, 
Francis Bacon, Robert Mapplethorpe, Cindy 
Sherman, and Nan Goldin:

https://www.researchgate.net/publication/ 
331126308_The_Artist_the_Image_and_the_Self_
Representation_in_Rembrandt_Bacon_Mapple-
thorpe_Sherman_and_Nan_Goldin

COPPA (Children’s Online Privacy 
Protection Rule) impõe certos requisitos 
aos operadores de websites ou serviços 
online dirigidos a crianças com menos de 13 
anos de idade, e aos operadores de outros 
websites ou serviços online que tenham 
conhecimento real de que estão a recolher 
informações pessoais online de uma criança 
com menos de 13 anos de idade. 
Na seguinte ligação pode encontrar 
informações sobre consentimento parental, 
confidencialidade e segurança, disposições 
de “porto seguro”, e mais informação:

https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rule-
making-regulatory-reform-proceedings/childrens
-online-privacy-protection-rule

Antes de os participantes escolherem 
como se retratar nos meios de 
comunicação social, poderiam discutir 
com eles sobre questões de privacidade:

https://www.reputationdefender.com/blog/privacy/
top-five-social-media-privacy-concerns

https://www.researchgate.net/publication/ 
300335107_Security_and_Privacy_Issues_in_So-
cial_Networks

Pode encontrar estas perguntas e algumas 
respostas dadas neste link para o projeto 
“Young people’s Guide to Self Portraiture”

https://www.npg.org.uk/whatson/self/home/
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INTRODuÇÃO  
DESCRIÇÃO GERAL
Esta oficina questiona a capacidade e o poder das pessoas para 
fazerem escolhas sobre a sua própria imagem de retrato (selfies). 
Pensa na auto-representação em diferentes contextos (online e 
offline) e em questões de privacidade ao publicar retratos. Entrando 
em três cabines fotográficas diferentes, seja o fotógrafo ou o 
fotografado, os participantes são desafiados a pensar em questões de 
privacidade, identidade pessoal e imagem pública. 

ObJETIVOS
 › Sensibilizar para o facto de as mensagens poderem transportar 

significados diferentes para pessoas diferentes.
 › Estimular o pensamento sobre a privacidade indvidual e a dos 

outros.

PREPARAÇÃO
Antes da atividade:

 › Reúna adereços ou fatos para se vestir. 

 › Selecione fundos diferentes (podem ser usados outdoors, painéis 
pintados, panos, cortinas...).

 › Preparar uma plataforma privada de comunicação social para 
partilhar os participantes fotografias (e-portfolio, padlet...).

OPCIONAL: uma tela verde (pode ser uma cortina ou um cobertor)  
e uma impressora.

Preparar o espaço/sala:

 › Crie 3 locais diferentes para os grupos trabalharem (pode ser 
dentro de uma sala de aula ou ao ar livre).

 › Cada local pode ter uma mesa com adereços ou fatos e um fundo.

 › Cadeiras e mesas.

 › Acesso à Internet.

 › Projetor de vídeo e um computador.

 › Um telemóvel smartphone por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: aplicações de edição de imagem

COMPETÊNCIAS DIGITAIS
NÍVEL 2 - uso criativo das ferramentas digitais.
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When approaching each booth, participants will have: -- a table with all sorts of 

attributes you can use to influence your image (pre-photographic production) such 

as props, costumes. Several backgrounds (can be used billboards, painted panels, 

cloths, curtains...) and an extra green screen. -- the facilitator who will guide partic-

ipants through your image building process: “Who are you? What is the message 

you want to share in this specific context? How do I represent myself?”

10’ + 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 1: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for personal use only. This picture will only 

come out in an analog way - wich means it will be printed. 

Think this will be a portrait of you for your closest friends and family. It can be, for 

example, a picture you take for a family album that will disappear into your moth-

er’s cupboards and will appear again in 10 years!” 

Work in pairs. 

Materials: 

props, 

costumes, 

backgrounds, 

billboards... 

+ Internet + 

Smartphone 

camera + 

computer 

(optional) 

+ printer + 

image edition 

apps like PS 

EXPRESS or 

other.

10’ + 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 2: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for personal use, but have a digital output. 

For example, your next profile picture on Instagram.”

10’ to 

15’

The facilitator introduces the BOOTH 3: “In this booth, you can ask your friend to 

make a photograph of yourself that is for both digital and analog output, but for a 

social / societal use. 

For example: the image that will be on the cover of tomorrow’s (online and print) 

newspaper, over the whole country. 

What social issue do you want to point out? TIP: Choose a magazine cover with a 

portrait of someone representing a social issue you think is relevant. Now, you can 

photograph yourself as if you were the one representing that issue.”

0’ to 

15’

EXTRA:  Booth 3 can have a green screen so that participants can digitally change 

the backgound of their photographs. Participants can search for an image on the in-

ternet or make a photo that relates to the social issue and use it as the background 

for their cover. Facilitators can suggest an app like PS Express. With a green screenl 

in this booth, it will be easy to do the photo-montage.

15’ to 

30’

The facilitator asks participants to share their portraits - the ones they picked and 

the ones they took. Participants can use a private social network platform to share 

the results. The facilitator ask participants to explain their choices and analyse them 

with all the group. 

For that, the facilitator can go back to the questions from the Introduction and revis-

it them. Did opinions changed after this exercise? 

The facilitator can also add some discussion topics to the previous ones. Here we 

share some ideas: 

 › Talk about the difference between a selfie and self-portrait. 

 › How do artists reveal their identity in self-portraits? 

 › How do female artists depict their identity in self-portraiture? 

 › How important is the medium you use in portraying your identity? 

 › Do artists consider class in self-portraiture? 

 › How is our identity shaped by the people around us? 

 › How does the construct of race influence self-portraiture? 

 › Do you think that gender matters in self-portraits?

Discussion. 

Internet  + 

Private social 

network 

platform to 

share 

Photographs  

(e-portfolio, 

Padlet...). 

30’
 a

45’

O(A) educador(a) apresenta o desafio aos participantes dizendo algo como: “Esta oficina é 
como um jogo, a proposta é que trabalhem a pares sendo que, alternadamente, um de vocês 
é o fotógrafo e outro o retratado”. A seguir, o(a) educador(a) utiliza as fotografias de retrato 
partilhadas na lista ou escolhe outra do seu agrado. Os participantes observam cuidadosamente 
os retratos e, com a orientação do(a) educador(a), analisam-nos (pode utilizar como referência 
o Modelo para análise da imagem na Parte 1 .7 do Guia do Educador). Esta análise ajudará a 
compreender a relação entre as estratégias e intenções do fotógrafo ao tirar a fotografia. No 
final, cada grupo (par) pode apresentar aos restantes colegas quais as suas imagens e quais as 
principais leituras que fez delas. 

Estas análises que caracterizam as imagens servirão de base formal para as fotografias de retrato 
que vão ser realizadas. 

NOTA: os participantes podem analisar as imagens em pares e escrever as suas observações 
num livro de notas pessoais, para se lembrarem delas mais tarde. 

O(A) educador(a) acrescenta um novo elemento para o fotógrafo fazer retrato. A pessoa a ser 
fotografada tem uma condição para o(a) fotógrafo(a), uma limitação. As condições podem ser 
muito engraçadas, por exemplo: “Quero ser fotografado como se estivesse a cair”, “Quero ser 
fotografado com um olho fechado e o outro aberto.”, “Não quero que o meu nariz seja visto”. 
A condição pode ser impressa em papel e distribuída aleatoriamente pelo educador(a) ou 
combinada pelo grupo. O(A) fotógrafo(a) terá de concordar em fotografar de acordo com essa 
condição. 

20’
 a

30’

Os participantes TIRAM AS FOTOGRAFIAS. Os elementos observados previamente (as caracte-
rísticas do retrato) deverão servir de base para a fotografia. O fotógrafo terá de PENSAR COMO 
fotografar o outro de acordo com as características do primeiro retrato e com a condição que o 
retratado lhe impõe.

30’
 a

45’

Os participantes partilham os seus retratos - os que tiveram inicialmente e os que tiraram. Para 
essa partilha o(a) educador(a) deve utilizar uma plataforma de rede social privada. Os participan-
tes são convidados a explicar as suas escolhas e análises com todo o grupo. Revisite o propósito 
da oficina para questionar sobre a capacidade e o poder que as pessoas têm para fazer escolhas 
sobre a imagem do retrato. 

A resposta à pergunta “O que acontece antes da fotografia acontecer: quais são as escolhas do 
fotógrafo?” mudou?

Ética 
Os trabalhos dos participantes podem ser 
partilhados online com o seu consentimento, 
ou dos seus encarregados de educação, 
ou podem ser mantidos offline. Para mais 
informações sobre privacidade e proteção 
de dados pessoais, consultar o “Guia do 
Educador” Parte 1.4, p. 6.

Avaliação 
Aqui o educador(a) pode encontrar 
recursos para levar a cabo a avaliação da 
oficina.

Descrição e links de referência
A regra mais importante quando se 
faz um retrato é que não há regras. É 
possível posar os retratados ou capturá--
los naturalmente. Pode optar por alterar a 
iluminação num estúdio ou usar iluminação 
natural. Não há regras, mas cada decisão 
que tomamos muda a forma como o 
espectador vê a fotografia. Cada um de nós 
tomou estes elementos em consideração 
ao fazer estes retratos de amigos, família e 
estranhos.

https://www.metmuseum.org/blogs/teen-blog/ 
2016/portraits

“Um retrato é uma obra de arte que conta 
a história de uma pessoa. O trabalho 
artístico pode ser feito de qualquer 
material, desde a pintura sobre tela até 
uma performance de arte!”

https://www.nationalgallery.ie/art-and-artists/ 
zurich-young-portrait-prize-2020/what-portrait

“Um retrato é uma representação de uma 
determinada pessoa. Um auto-retrato é 
um retrato do artista pelo artista”: 

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/p/portrait

Exemplo de alguns Fotógrafos:

Kishin Shinoyama, Richard Avedon, Krzysztof 
Gieraltowski, Dorothea Lange, Heinz Held, 
Seydou Keïta, Herbert List, Charlotte March, 
Jurgen Klauke, Bill Brandt, Margaret Bourke-
White, Aïda Muluneh, Helena Almeida, David 
Goldblatt, Edward Steichen, Alphonse Bertillon, 
Barbara Morgan, Bragaglia, Cecil Beaton, Colin 
Jones, Ilse Bing, Julia Cameron, Louise Dahl-
Wolf, Lajos Keresztes, Walker Evans, Ed Van der 
Elsken, Alexander Rodchenko, Annie Leibovitz, 
Diane Arbus.
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INTRODuÇÃO  
DESCRIÇÃO GERAL
Esta atividade questiona a capacidade e o poder que as pessoas têm 
de fazer escolhas sobre os retratos que tiram de outras pessoas. 
Reflete sobre a importância de pensar sobre quem vamos retratar, 
como e porquê, antes de fazer a fotografia. Permite perceber que o 
retrato fotográfico pode ser mais do que uma cópia da aparência de 
uma pessoa e que cada um de nós tem o direito de decidir sobre a 
sua própria imagem. Esta oficina estabelece compromissos entre o 
fotógrafo e a pessoa retratada.

ObJETIVOS
 › Sensibilizar para a existência de escolhas próprias e de escolhas 

dos outros.

 › Estimular a reflexão sobre a privacidade individual e alheia.

 › Dar oportunidades de utilizar ferramentas digitais para criar e 
editar imagens.

PREPARAÇÃO
Antes da atividade:

 › Selecione alguns fotógrafos e respetivos trabalhos sobre 
fotografia de retrato. Ver alguns exemplos de autores ao lado, 
em referências. Partilhar essa lista com os participantes, para que 
selecionem um desses retratos, ou selecionar alguns previamente 
à atividade e partilhá-los digitalmente com os participantes

 › Preparar uma plataforma privada de meios de comunicação 
social para partilhar as fotografias dos participantes (e-portfolio, 
padlet...)..

Preparar o espaço/sala:

 › Cadeiras e mesas.

 › Acesso à Internet.

 › Projetor de vídeo e um computador.

 › Um telemóvel smartphone por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: aplicações de edição de imagem

COMPETÊNCIAS DIGITAIS
NÍVEL 2 - uso criativo das ferramentas digitais.
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INTRODuÇÃO  
DESCRIÇÃO GERAL
O retrato fotográfico permite que nos representemos em contextos 
públicos e privados do nosso dia-a-dia. Por vezes, as barreiras entre 
o público e o privado estão esbatidas, dando origem a situações 
desconfortáveis. Nesta atividade, vamos criar um retrato vivo. 
Vamos passar por um conjunto de atividades em que a narração 
visual, através de imagens fotográficas, é combinada com o som, 
através de fragmentos musicais e/ou sons ambiente. A combinação 
de linguagens permitirá criações coletivas em torno de paisagens 
e culturas urbanas, construídas a partir da dupla dimensão do 
individual e do coletivo.

ObJETIVOS
 › Aumentar a competência na organização de conteúdos digitais. 

 › Estimular a reflexão sobre a privacidade própria e alheia.

 › Experimentar novas ferramentas digitais para criar e editar 
imagens, sons e vídeos.

PREPARAÇÃO
Antes da atividade:

 › Preparar os links para exemplos de video

 › Instalar a aplicação Improvisa (ver instruções no Toolkit ou nos 
recursos, ponto 6).

Preparar o espaço/sala:

 › Cadeiras e mesas.

 › Acesso à Internet.

 › Projetor de vídeo e um computador.

 › Um telemóvel smartphone por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: aplicações de edição de imagem

COMPETÊNCIAS DIGITAIS
NÍVEL 3 - aprender uma nova ferramenta digital
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50’
 a

60’

O(A) educador(a) apresenta as atividades da oficina que serão alternadas entre fotografia 
ambiente, edição de som, combinação de imagem e som, criação coletiva através de atividades de 
colaboração, interpretação e re-interpretação.

Os participantes assistem a exemplos de trabalhos em vídeo de Nan Goldin (ver link 1) e de Robert 
Wilson (ver link 2).

Instalar e aceder à aplicação Improvisa App (ver link 6). 

O(A) educador(a) apresenta a história, funcionamento e potencial da aplicação, bem como alguns 
exemplos, preferencialmente relacionados com o tema da oficina. Os participantes levam algum 
tempo a explorar a aplicação.

Os participantes procuram material fotográfico relacionado com ambientes simultaneamente 
privados e coletivos de alguém (como as fotografias Nan Goldin’s ou grupos de amigos, entre 
outros). O(A) educador(a) apoia a apresentação e discução de exemplos que analisam algumas das 
imagens (de acordo com o Modelo para análise da imagem na Parte I, ponto 7 do Guia do Educador). 

0’
 a

90’

PREPARAÇÃO DA SESSÃO DE FOTOGRAFIA:  o(a) educador(a) apoia a organização do trabalho 
desta sessão e a criação de grupos de trabalho. Cada grupo, decide quem será fotografado, 
que tipo de ambiente coletivo ou privado irá fotografar e prepara a sessão de fotografia. O local 
fotográfico, os meios necessários, os horários, entre outros elementos, são planeados. 

DICA: cada grupo pode fazer uma tabela com os tópicos do plano fotográfico.

SESSÃO DE FOTOGRAFIA: cada grupo reúne-se para a sessão fotográfica previamente programada. 

Nota: em alternativa, pode realizar uma pesquisa de imagens das pessoas no lugar em que 
viver, na internet, em revistas, entre outras.  Sobre a utilização de imagens de outras pessoas, 
o(a) educador(a) pode procurar mais informação sobre os”direitos de imagem” no Guia para o 
Educador, Parte 1 .4 / Índice > Saber mais > Recursos Legais.

45’ 
 a

60’

TRABALHAR COM SOM: O som será trabalhado como um elemento essencial para uma narrativa 
multimédia. O(A) educador(a) apresenta diferentes materiais sonoros relacionados com o 
ambiente urbano, música, som ambiente, entre outros, da coleção Improvisa (ver link 4) e mostra 
o vídeo de Robert Wilson “Video fragments” nos quais a relação imagem/som é especialmente 
relevante. Os participantes escutam e analisam.

O(A) educador(a) explica alguns tópicos relevantes sobre direitos de autor e algumas das 
possibilidades de utilização de material visual e sonoro existente.

Explorar o material sonoro e utilizar a App Improvisa para uma primeira experimentação com a 
combinação de som e imagem.  

0’ 
 a

90’

SESSÃO DE SOM: O(A) educador(a) apoia os participantes no processo de utilizar o software 
Audacity para criar as suas próprias amostras - Audacity Manual (ver link 3). Os participantes 
exploram o software Audacity e experimentam a criação de amostras usando o software e o 
material áudio livre de direitos de autor que lhes é disponibilizado. Os participantes podem captar 
sons ou utilizar sons da coleção FreeSound (ver link 5) ou da coleção Improvisa (ver link 4)  para 
serem reeditados criando novos sons. 

Aviso: É possível saltar este passo e utilizar sons da colecção FreeSound ou da coleção Improvisa 
sem os editar na Audacity. Estes sons podem ser utilizados para serem combinados com as imagens.

45’ 
a

60’

Os participantes criam com a aplicação Improvisa. 

Primeiro, os(as) educadores(as) apoiam os participantes no processo de criar e partilhar álbuns 
com a aplicação Improvisa (ver link 6). Os participantes podem criar os seus próprios álbuns na 
Improvisa App combinando imagens e sons. Em conjunto, os grupos decidem quais e quantos 
álbuns irão publicar para serem utilizados por outros.

45’ 
 a

60’

Em grupo, os participantes apresentam os álbuns criados (máximo 3 minutos por grupo). Cada 
participante pode interagir com os álbuns criados por outros grupos e criar as suas próprias 
composições e gravações audiovisuais. 

O(A) educador(a) pode orientar os participantes para discutir o processo de combinação de 
linguagens tendo em vista a realização de uma narrativa rica em perceções multidimensionais e na 
construção de significados pessoais. Pode discutir sobre a auto-representação e o imaginário coletivo, 
bem como sobre como cada grupo realizou uma Criação Coletiva como prática artística e expressiva.

Ética 
Os trabalhos dos participantes podem ser 
partilhados online com o seu consentimento, 
ou dos seus encarregados de educação, 
ou podem ser mantidos offline. Para mais 
informações sobre privacidade e proteção 
de dados pessoais, consultar o “Guia do 
Educador” Parte 1.4, p. 6.

Avaliação 
Aqui o educador(a) pode encontrar 
recursos para levar a cabo a avaliação da 
oficina.

Descrição e links de referência
Exemplos de obras de arte que reúnem 
imagem e som:

(1) Nan Goldin:

https://ubu.com/film/goldin_life.html

http://collection.emst.gr/en/projects/Ολομόναχη/

(2) Robert Wilson - Retratos em vídeo:

http://www.robertwilson.com/video-portraits

https://www.youtube.com/watch?v=AROzD3YStGI

https://www.youtube.com/watch?v=llDq0TIPHwo

https://www.youtube.com/watch?v=PmKrrovneTU

https://www.youtube.com/watch?v=Md-WjgFpB5A

https://www.youtube.com/watch?v=-8yAlNdMT2c

(3) Tutoriais - Audacity Manual:
https://www.audacityteam.org/

(4) Coleção Improvisa, sons e músicas 
urbanas:

Link para pdf

(5) https://freesound.org/ (requer login)

(6) Improvisa App tutorial
Link para pdf
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https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/questionarios/
https://ubu.com/film/goldin_life.html
http://collection.emst.gr/en/projects/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B7/
http://www.robertwilson.com/video-portraits
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAROzD3YStGI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DllDq0TIPHwo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPmKrrovneTU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DMd-WjgFpB5A
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-8yAlNdMT2c
https://www.audacityteam.org/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/NMP_Sounds-REFERENCES.pdf
https://freesound.org/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/Narcisuss-Tutorial-Improvisa-app-LABA-EN.pdf
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oINTRODuÇÃO  
DESCRIÇÃO GERAL
Esta oficina reflete sobre Ativismo na internet e a ideia de bem comum. 
Visa estabelecer colaborações e ligações entre os membros da equipa 
e o envolvimento com uma comunidade local. Reforça a noção de 
empatia e tolerância e reforça a internet como um lugar para procurar 
o outro em vez de um lugar unicamente narcisista. Esta atividade 
promove a discussão e o trabalho em pares para criar um cartaz para 
uma campanha.

ObJETIVOS
 › Tomar consciência de como os meios de comunicação social po-

dem permitir às pessoas ligarem-se para um objetivo coletivo (aju-
dando assim a promover a tolerância, a empatia).

 › Aumentar a capacidade dos jovens/estudantes de colaboração em 
grupo.

PREPARAÇÃO
Antes da atividade:

 › Preparar os LINKS para os exemplos.

 › Papel A2 ou A1 (2 folhas de papel grandes por grupo), post-it ou 
outros blocos de notas com autocolante, marcadores escuros 
(azul, preto), caneta ou lápis.

 › Preparar uma plataforma privada de meios de comunicação 
social para partilhar as fotografias dos participantes (e-portfolio, 
padlet...).

Preparar o espaço/sala:

 › Cadeiras e mesas.

 › Acesso à Internet.

 › Projetor de vídeo e um computador.

 › Um telemóvel smartphone por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: aplicações de edição de imagem

COMPETÊNCIAS DIGITAIS
NÍVEL 1 - Utilização básica dos recursos digitais

45’
 a

50’

O(A) educador(a) partilha uma breve apresentação da oficina. Exemplo: “Esta oficina tem duas 
partes: na primeira parte discutiremos as redes sociais e o ativismo.”

Temas para abrir uma discussão introdutória muito breve:

“Pode pensar em formas de sensibilização sobre um tema? Tem visto ultimamente alguma 
campanha relacionada com uma questão social ou política? Conseguirá descrevê-la?”  

DICA: O(A) educador(a) pode exibir uma imagem de um website relevante como a avaaz.org (1).

O(A) educador(a) convida os participantes à discussão e ajuda a conduzir e orientar a conversa 
entre os participantes relativamente às redes sociais e ao ativismo. 

Exemplos de questões para colocar aos participantes: 

“O que são os meios de comunicação social?  O que é o ativismo? O que é o ativismo através 
da Internet? 

Utilizam as redes sociais para partilhar histórias pessoais ou partilham tópicos relativos a uma 
comunidade mais vasta?”

O(A) educador(a) pede exemplos de ativismo no espaço físico, exemplos de ativismo digital e 
exemplos que combinam ambos. Os exemplos podem dizer respeito a questões locais, nacionais 
e internacionais, por exemplo, mudança climática, Black Lives Matter, Refugiados, entre outros.  
Segue-se uma análise e conversa sobre o que foi observado.

30’
 a

35’

O(A) educador(a) partilha exemplos de arte e ativismo enquanto envolve os participantes numa 
discussão que envolve o trabalho de artistas que estão ligados a várias questões sociais ou 
políticas. 

Por exemplo, obras de arte da coleção permanente da EMST por artistas como Andrea  Bowers 
(2), Kendell Geers (3) and Francis Alÿs (4). 

Outros exemplos:

Ligação vídeo (5):  Vieja Gloria (2003) by Andrea Bowers. Um documentário em vídeo  sobre 
o confronto entre John Quigley e as autoridades de Los Angeles. Quigley queria salvar “Old-
Glory”, um carvalho de 400 anos de idade localizado em Valência, Califórnia.
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Ética 
Os trabalhos dos participantes podem ser 
partilhados online com o seu consentimento, 
ou dos seus encarregados de educação, 
ou podem ser mantidos offline. Para mais 
informações sobre privacidade e proteção 
de dados pessoais, consultar o “Guia do 
Educador” Parte 1.4, p. 6.

Avaliação 
Aqui o educador(a) pode encontrar 
recursos para levar a cabo a avaliação da 
oficina.

Descrição e links de referência 
(1) https://secure.avaaz.org

(2) https://collection.emst.gr/en/projects/border-angels/

(3) https://collection.emst.gr/en/projects/

(4)  https://collection.emst.gr/en/projects/cam-
gun-84/

(5) https://vimeo.com/389371585
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https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/questionarios/
https://secure.avaaz.org
https://collection.emst.gr/en/projects/border-angels/
https://collection.emst.gr/en/projects/
https://collection.emst.gr/en/projects/camgun-84/
https://collection.emst.gr/en/projects/camgun-84/
https://vimeo.com/389371585


20’
 a

30’

Tempo de criatividade! O(A) educador(a) ajuda a organizar o trabalho dividindo os participantes 
em grupos de 3 a 5 elementos. O(A) educador(a)( responderá a outras questões e encorajará os 
jovens.

O objetivo do trabalho criativo é aumentar e divulgar a consciência sobre uma questão social 
local ligada a uma determinada comunidade local ou de interesse global, por exemplo: uma 
questão ambiental. (O resultado pode ser um trabalho artístico, um cartaz com slogans, uma 
campanha nos meios de comunicação social ou página de facebook, etc.). 

O(A) educador(a) explica o desafio: “para pensar coletivamente sobre como fazer um cartaz, 
utilizaremos um método a que chamaremos Convergente/Divergente.” Siga os passos abaixo e 
tente respeitar os tempos indicados - é importante manter o ritmo e a dinâmica do grupo! 

1.  Por favor, escolha uma questão social que considere importante. Escreva esse assunto em 
letras maiúsculas e de grande dimensão no centro da folha de papel. 

2.  Num exercício rápido, durante 2 minutos, escreva todas as palavras que possa pensar 
relacionadas com a questão social que escolheu. As palavras podem estar relacionadas com 
as origens da questão, com a forma como se manifesta na sociedade, quais as pessoas que 
são mais afectadas por ela e como. O principal objetivo é obter a maior quantidade de palavras 
possível, não pensando. Cada palavra deverá ser escrita num pedaço de papel (post-it) 
diferente.

3.  Para os próximos 10 minutos, discuta e analise as palavras dentro do seu grupo. Organize essas 
palavras em grupos, tópicos, e nomeia cada um desses grupos. Escolha um tópico e escreva-o 
em letras grandes e com maiúsculas numa nova folha de papel (ou do outro lado da folha). 

4.  Durante 2’, volte a escrever o maior número de palavras possível referente ao tópico escolhido, 
pensando em ações que possam estar associadas a esse tópico. O principal objetivo é obter 
a maior quantidade de palavras possível, não pensando. Cada palavra deverá ser escrita num 
pedaço de papel (post-it) diferente.

5.  Para os próximos 10’, discuta e analise as palavras e ações dentro do seu grupo. Escolha a(s) 
mais significativa(s) e organize uma frase com ela(s).

20’
 a

30’

O(A) educador(a) explica o próximo passo do trabalho criativo: “Com as frases que selecionou, 
tem a base para desenvolver um cartaz que pode ser utilizado para conduzir uma campanha.  
A etapa seguinte desta atividade consiste em compor uma imagem que possa dar visibilidade à 
sua frase.

1.  Olhe à sua volta. Escolha um elemento que se relacione com o seu tema e tire uma fotografia. 
Pode ser pele, o céu, uma folha, um tijolo.

2.  Escolha 1 cor. Preste atenção ao facto de as cores estarem geralmente associadas a 
sentimentos/ estados de espírito ou ações, por exemplo, vermelho para fogo, sangue, guerra, 
sensualidade e perigo; azul para calma, estabilidade, profundidade, oceano e céu, tristeza. Use 
a cor para escrever a sua frase. 

3.  Coloque a fotografia e a frase juntas, transformando-a num cartaz.”

DICAS: se a cor das letras não se destacar do fundo da sua imagem, tente colocar a frase dentro 
de um rectângulo com uma cor contrastante. Pode recortar um elemento da imagem utilizando a 
aplicação PS Express ou outra semelhante; escolha uma cor para o fundo do cartaz que contraste 
bem com a cor do elemento e da frase; componha o cartaz com o elemento e as palavras da frase 
de uma forma divertida.

30’ 
 a

45’

O(A) educador(a) convida os participantes a partilhar o trabalho, explicando as escolhas e 
analisando-o com todo o grupo. Utilize uma plataforma de rede social privada para partilhar os 
resultados.

Por fim, os participantes podem tirar uma fotografia do seu trabalho criativo e iniciar uma 
campanha com parceiros de grupo, utilizando-a como slogan ou postar para uma campanha na 
página dos meios de comunicação social ou facebook, entre outras.
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45’
 a

60’

O(A) educador(a) apresenta as atividades da oficina e uma breve história da imagem em 
animação: “Com a emergência do cinema no início do século XX e a democratização trazida pelo 
vídeo nos anos 70, os nossos retratos tornaram-se animados. Quando assistimos a um filme, 
deixamo-nos transportar para a vida que está a acontecer no ecrã e projetamos os nossos próprios 
sentimentos sobre as personagens que vemos. Tal como as imagens que vemos em livros, revistas 
e cartazes, os filmes e vídeos tornam-se as principais referências da nossa cultura visual. Assim, 
nesta oficina, também utilizaremos a imagem em movimento para fazer retratos”.

O educador(a) explica o processo de trabalho desta oficina: “Vamos criar pequenas sequências de 
imagens que captem movimentos específicos (por exemplo caminhar) em contextos específicos 
(por exemplo ruas, desportos, concertos, escola). Uma vez que as sequências tenham sido geradas, 
iremos decompor e recompor aleatoriamente através da aplicação digital Improvisa, que, por sua 
vez, se torna um sequenciador de imagens. Posteriormente, às imagens também será possível 
adicionar sons. Num momento final, quem interage com a aplicação poderá criar um filme 
animado com uma banda sonora que será sempre diferente, dependendo da escolha do autor”.

Instalar e aceder à aplicação Improvisa (ver link 5).

O(A) educador(a) apresenta a história, funcionamento e potencial da aplicação, bem como alguns 
exemplos, de preferência relacionados com o tema da atividade. Os participantes ocupam algum 
tempo a explorar a aplicação.

O(A) educador(a) apresenta e discute exemplos de sequências de Muybridge (1) e ajuda a 
analisar algumas das imagens (de acordo com o Modelo para análise da imagem na  
Parte I, ponto 7 do Guia do Educador).  Os participantes aprendem sobre as primeiras sequências 
de fotografia, a base da animação e do cinema. O(A) educador(a) ajuda os participantes a 
compreender como funcionam e o seu potencial exploratório.

O(A) educador(a) presta atenção a alguns conselhos técnicos para a sequenciação de imagens: 
número mínimo de fotogramas em cada sequência (12); utilização de tempo para controlar a 
captura de fotogramas; relação sequencial entre as imagens; entre outros.

50’
 a

60’

SESSÃO DE FOTOGRAFIA para criar sequências de movimento: O(A) educador(a) apoia os 
participantes na organização do trabalho da sessão e na criação de grupos de trabalho.  
Os participantes devem pensar no tipo de sequências que querem realizar e fazer um plano de 
trabalho (um storyboard muito pequeno). Esta sessão pode ser realizada em diferentes locais, 
dependendo dos planos de trabalho. Por exemplo, os grupos podem captar imagens na rua ou 
podem fazer um conjunto numa sala. É importante captar várias sequências de movimento. 

45’
 a

60’

TRABALHAR COM SOM: O som será trabalhado como um elemento essencial para uma narração 
multimédia. O(A) educador(a) põe a tocar diferentes materiais sonoros relacionados com o 
ambiente urbano, música, som ambiente, entre outros, da coleção da Improvisa (ver link 2).  
Os participantes escutam e analisam.

O(A) educador(a) explica alguns tópicos relevantes sobre direitos de autor e algumas das 
possibilidades de utilização de material visual e sonoro existente.

Explorar o material sonoro e utilizar a aplicação Improvisa para uma primeira experimentação 
com a combinação entre som e imagem. 
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INTRODuÇÃO  
DESCRIÇÃO GERAL
Esta atividade visa encorajar os jovens a olhar para a sua envolvência 
e para o modo de vida dos outros. Promove a atenção à sua própria 
cultura, ao que é valorizado por eles e pelos outros nas sua rotinas 
- comida, lugares - considerando o quanto é semelhante e variado. 
Esta oficina promove o trabalho em grupo para criar um pequeno 
vídeo com imagens e som em movimento. Fornece aos jovens 
tecnologias digitais que os ajudarão a mover-se no mundo digital 
com confiança e responsabilidade.

ObJETIVOS
 › Aumentar a competência na organização de conteúdos digitais. 

 › Aumentar a consciência de que as pessoas pertencem e se identifi-
cam com várias culturas.

 › Aumentar a consciência de que a cultura é fluida e dinâmica.

 › Experimentar novas ferramentas digitais para criar e editar imagens. 

PREPARAÇÃO
Antes da atividade:

 › Prepare os links com os exemplos de vídeo sugeridos.

 › Instale a aplicação Improvisa (ver em recursos)

Preparar o espaço/sala:

 › Cadeiras e mesas.

 ›  Acesso à Internet.

 ›  Projetor de vídeo e um computador.

 ›  Um telemóvel smartphone por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: aplicações de edição de imagem

COMPETÊNCIAS DIGITAIS
Nível 3: aprendizagem de nova ferramenta digital

Ética 
Os trabalhos dos participantes podem ser 
partilhados online com o seu consentimento, 
ou dos seus encarregados de educação, 
ou podem ser mantidos offline. Para mais 
informações sobre privacidade e proteção 
de dados pessoais, consultar o “Guia do 
Educador” Parte 1.4, p. 6.

Avaliação 
Aqui o educador(a) pode encontrar 
recursos para levar a cabo a avaliação da 
oficina.

Descrição e links de referência
(1) Sobre Edward Muybridge, “The Man 
Who Captured Time”, e o seu trabalho.

https://www.theatlantic.com/entertainment/
archive/2016/07/eadweard-muybridge/483381/

https://www.eadweardmuybridge.co.uk/

(2) Coleção Improvisa, sons e músicas 
urbanas:

Link para pdf

(3) Tutorials - Audacity Manual 

https://www.audacityteam.org/

(4) https://freesound.org/ (requer login)

(5) Improvisa  Tutorial 

Link para pdf
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https://www.eadweardmuybridge.co.uk/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/NMP_Sounds-REFERENCES.pdf
https://www.audacityteam.org/
https://freesound.org/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/Narcisuss-Tutorial-Improvisa-app-LABA-EN.pdf


0’
 a

90’

SESSÃO DE SOM: O(A) educador(a) apoia os participantes a aprender como utilizar o software 
Audacity para criar os seus próprios samples - Audacity Manual (ver link 3). Os participantes 
exploram o software Audacity e experimentam a criação de amostras utilizando este software e o 
material áudio gratuito que lhes é disponibilizado. Os participantes podem captar sons ou utilizar 
sons da coleção FreeSound (ver link 4) ou da coleção Improvisa (ver link 2) para serem reeditados 
criando novos sons. 

Aviso: É possível passar este passo à trente e utilizar sons da colecção FreeSound ou da coleção 
Improvisa sem os editar no Audacity. Este som pode ser usado para ser combinado com as 
imagens.

45’
 a

60’

Os participantes criam com a aplicação Improvisa. Primeiro, os(as) educadores(as) ajudam-nos 
a aprender como criar e partilhar álbuns com a aplicação Improvisa (ver link 5). Os grupos de 
participantes podem criar os seus próprios álbuns na Improvisa combinando imagens e sons. 
Em conjunto, os grupos decidem quais e quantos álbuns irão publicar para serem utilizados por 
outros. Sobre a utilização de imagens e criações de outras pessoas, o(a) educador(a) pode procurar 
“direitos de imagem” no Apêndice do Guia do Educador > Saiba Mais > Recursos Jurídicos.

45’
 a

60’

Cada grupo apresenta brevemente os álbuns que criou/partilhou (máximo 3 minutos por grupo). 
Cada participante pode, individualmente, interagir com os álbuns criados por outros grupos 
e criar as suas próprias composições e gravações audiovisuais. O(A) educador(a) orienta os 
participantes numa discussáo sobre o processo de combinação de linguagens para uma narrativa 
rica de percepções multidimensionais e para a construção de significados pessoais. Pode refletir 
sobre a representação e o imaginário individuais e coletivos e/ou como cada grupo realizou uma 
criação coletiva como prática artística e expressiva.
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10’ O(A) educador(a) orienta os participantes para o diálogo criativo e o pensamento crítico procurando 
inspiração para o desenvolvimento de uma proposta artística. Ao discutir sobre os mitos de Narciso 
e de Pandora, abre-se a questão: “Há algum conselho ou valor que vem desde a época original dos 
mitos até hoje?”

Em grupo, o(a) educador(a) dirige-se aos participantes, para pensar sobre esta oficina.  
Por exemplo: 

“O que vamos fazer? Qual é o nosso objetivo?” 

O(A) educador(a) pode selecionar uma fotografia de Narciso e uma fotografia de Pandora e 
perguntar aos participantes: 

“O que é que vêem? O que pensam ou imaginam? Como descreveriam Narciso ou Pandora como 
pessoa?”

10’
 a

20’

O(A) educador(a) pode contar o mito de Narciso por Ovídio (ver link 2).

O(A) educador(a) modera uma discussão entre os participantes sobre os mitos e as questões 
que estes suscitam. O objetivo é inspirar o pensamento criativo e crítico, começando com alguns 
tópicos (ver link 3) para discussão. O educador(a) pode selecionar alguns dos tópicos disponíveis 
ou pensar noutros tópicos que possam interessar aos participantes e que possam estar ligados 
aos mitos. É importante falar sobre o poder das imagens hoje em dia. Por exemplo: “estaremos 
nós absorvidos por um dispositivo de imagem (um ecrã/meios de comunicação social) como 
Narciso foi absorvido pelo reflexo de si próprio na fonte?”

10’
 a

20’

O(A) educador(a) faz o mesmo acerca do mito de Pandora (ver link 2), abrindo a discussão com 
alguns tópicos (ver link 4). É importante falar sobre a ambivalência da tecnologia. O “fogo” foi 
uma tecnologia de vanguarda que mudou a vida das pessoas de várias maneiras. Cada nova 
tecnologia pode também envolver riscos. Esta é a mensagem de Pandora. A Internet e as redes 
sociais de hoje mudaram as nossas vidas de várias maneiras. Qual é o aspeto positivo e qual é o 
aspeto negativo da difusão da tecnologia digital e da comunicação? 

Por exemplo, o(a) educador(a) pode perguntar aos participantes se ouviram falar de “questões 
de privacidade” relativamente à utilização da Internet e das redes sociais, por exemplo, sobre a 
“experiência das redes sociais” do Facebook (ver link 5). 

15’
 a

25’

O(A) educador(a) promove um debate sobre a ambivalência da tecnologia. 

Algumas sugestões sobre a forma de organizar o debate: 

Em primeiro lugar, os participantes dividem-se em dois grupos, deixando um elemento de fora 
dos grupos. A pessoa de fora ficará neutra à discussão para conduzir o debate como “mediador”. 

Um grupo argumentará que as redes sociais melhoraram a nossa vida quotidiana de uma forma 
positiva (por exemplo, proporcionam um espaço público para auto-expressão ou discussão sobre 
questões sociais). O outro grupo irá argumentar contra elas (por exemplo, terão preocupações de 
privacidade). 

Atenção: Neste desafio, não importa aquilo em que o participante acredita. Este deverá 
desempenhar um papel de acordo com o grupo a que pertence. Mesmo que os participantes 
sejam contra as redes sociais, o desafio é que encontrem argumentos para apoiar que o uso das 
redes sociais é bom; ou vice-versa. 

Cada equipa terá de trabalhar durante cerca de 5-10 minutos separadamente e preparar 
argumentos para representar as suas ideias. Depois disso, o “mediador” iniciará uma discussão 
durante cerca de 10 minutos e pedirá a cada equipa que apresente os seus argumentos.  
O “mediador” pode fazer mais perguntas. 

O debate terminará com a votação das equipas que constituíram o debate. Cada um dos 
participantes votará em voz alta se estiver convencido ou não pelos argumentos da outra equipa; 
a equipa com mais votos vencerá.
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INTRODuÇÃO  
DESCRIÇÃO GERAL
Partindo do mito de Narciso e do mito de Pandora, esta oficina aborda 
o poder das imagens e da representação. Quando falamos de um 
“mito”, falamos de uma história fascinante que pode ser interpretada 
de várias formas, em diferentes contextos, sempre de uma perspetiva 
nova que parece guardar um segredo sobre a vida contemporânea. Os 
participantes vão discutir a mensagem destes dois mitos de uma forma 
criativa e crítica. Posteriormente serão inspirados para criar as seus 
próprios trabalhos artísticos.

ObJETIVOS
 › Refletir sobre o impacto que os meios de comunicação social têm 

na nossa vida quotidiana.

 › Aumentar a consciência sobre as influências positivas e negativas 
das redes sociais.

PREPARAÇÃO
Antes da atividade:

 › Recolher imagens referentes aos mitos de Narciso e de Pandora 
ao longo da História. Por favor, informe os seus participantes no 
que diz respeito aos direitos de autor das imagens.

 › Tinta de pintura, cartão, pincéis ou outros materiais plásticos/
artísticos.

 › Preparar uma plataforma privada de meios de comunicação 
social para partilhar as fotografias dos participantes (e-portfolio, 
padlet...).

Preparar o espaço/sala:

 › Cadeiras e mesas.

 › Acesso à Internet.

 › Projetor de vídeo e um computador.

 › Um telemóvel smartphone por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: aplicações de edição de imagem

COMPETÊNCIAS DIGITAIS
NÍVEL 1 - Utilização básica dos recursos digitais

Ética 
Os trabalhos dos participantes podem ser 
partilhados online com o seu consentimento, 
ou dos seus encarregados de educação, 
ou podem ser mantidos offline. Para mais 
informações sobre privacidade e proteção 
de dados pessoais, consultar o “Guia do 
Educador” Parte 1.4, p. 6.

Opções 
Esta oficina pode ser realizado em duas 
sessões. Durante a primeira sessão o(a) 
educador(a) realiza a primeira parte da ofi-
cina e depois introduz a atividade prática. 
O trabalho prático pode ser feito em casa 
ou em sala de aula. Na segunda sessão os 
participantes apresentam e analisam os 
seus processos e resultados em conjunto.

Avaliação 
Aqui o educador(a) pode encontrar 
recursos para levar a cabo a avaliação da 
oficina.

Descrição e links de referência

(1) Lista de representações artísticas sobre 
os mitos de Narciso e de Pandora:

Link para pdf

(2) Ler / ouvir o mito de Narciso por Ovídio 
e o mito de Pandora: 
Link para pdf

(3) Tópicos para discussão sobre o mito de 
Narciso: 

Link para pdf

(4) Tópicos para discussão sobre o mito de 
Pandora: 

Link para pdf

(5) Uma experiência nos meios de 
comunicação social: 

https://abcnews.go.com/Health/consented-
facebooks-social-experiment/story?id=24368579

(6) “Vessel” de Andreas Angelidakis:   

https://www.dropbox.com/s/ddh59t543ffxfpa/
VESSEL_AndreasAngelidakis.mov?dl=0#

DURAÇÃO

165´ a 255’
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https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/questionarios/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/ART-IMAGES-of-Narcissus-and-Pandora.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/Myths_PT.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/Narciso-Topicos-de-Discussao.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2023/01/Pandora-Topicos-de-discussao.pdf
https://abcnews.go.com/Health/consented-facebooks-social-experiment/story%3Fid%3D24368579
https://abcnews.go.com/Health/consented-facebooks-social-experiment/story%3Fid%3D24368579
https://www.dropbox.com/s/ddh59t543ffxfpa/VESSEL_AndreasAngelidakis.mov%3Fdl%3D0%23
https://www.dropbox.com/s/ddh59t543ffxfpa/VESSEL_AndreasAngelidakis.mov%3Fdl%3D0%23
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60’
 a

90’

Tempo de criatividade! O(A) educador(a) encoraja os participantes a divertirem-se e a usufruirem da 
atividade expressiva. Serão apresentadas vários exemplos de obras de arte representando Narciso 
e Pandora, desde a arte antiga até à contemporânea (o(a) educador(a) deverá realizar uma recolha 
prévia à atividade podendo utilizar as referências dadas no link 1, ou poderá pedir aos participantes 
que façam a recolha e a partilhem). 

O(A) educador(a) pede aos participantes que formem grupos e pensem num assunto relacionado 
com os mitos com o qual gostariam de se envolver. O propósito é o de realizar um retrato, por 
exemplo uma fotografia digital, associado às personagens de Narciso ou de Pandora. 

Os participantes podem utilizar qualquer meio de expressão que desejem recorrendo à pintura, 
fotografia, vídeo, performance de uma história ou de um poema visual. Por exemplo: tirar uma 
fotografia de si próprios interpretando uma imagem de Narciso ou Pandora, como se vivessem nos 
dias de hoje. Os participantes também podem fazer uma proposta com um tema mais amplo sobre a 
vida contemporânea e as redes sociais. O(A) educador(a) pode mostrar, como inspiração, o trabalho 
“Vaso” de Andreas Angelidakis (ver link 6).

60’
 a

90’

O educador(a) pede aos participantes que partilhem e comentem os seus processos e 
resultados com o grupo. 

Cada grupo apresentará o seu trabalho sobre o tema que selecionou (cerca de 15’ cada grupo), 
discutindo-o com o(a) educador(a) e os participantes dos outros grupos.
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45’
 a

60’

O(A) educador(a) apresenta os objetivos da oficina: trabalhar e experimentar em torno da construção 
e desconstrução de formatos narrativos populares e clássicos, tais como a fotonovela. 

A fotonovela é um formato tradicionalmente linear, no qual imagem e texto são combinados para 
construir histórias, geralmente de amor, paixão, traição, entre outras. A fotonovela recorre à narração 
de eventos da vida quotidiana utilizando personagens com características pessoais e físicas muito 
marcadas e facilmente identificáveis. Assim, os elementos como a postura corporal ou o vestuário 
são essenciais para transmitir as emoções e valores desejados e para facilitar a aproximação ou o 
distanciamento do espectador em relação a uma ou outra personagem.

Esta oficina combina linguagens para construir uma narrativa rica em percepção multidimensional e 
construção de significados pessoais. Proporciona discutir sobre auto-representação e representação 
coletiva e imaginária, promovendo a criação coletiva como prática artística e expressiva.

As atividades serão alternadas com fotografia do ambiente, edição de som, combinação de imagem 
e som, criação coletiva através de atividades colaborativas, interpretação e re-interpretação.

Instalar e aceder à aplicação Improvisa. 

O(A) educador(a) apresenta a história, funcionamento e potencial da aplicação, bem como alguns 
exemplos (ver link 1). Os participantes ocupam algum tempo a explorar a aplicação.

O(A) educador(a) ajuda os participantes a aprenderem sobre a fotonovela - a história, os tipos de ima-
gens e a estética utilizada, o melodrama: Visualização de material fotográfico de fotonovelas. Análise 
de imagens, especialmente do ponto de vista estético, artístico e de intenções comunicativas.

50’
 a

60’

SESSÃO DE FOTOGRAFIA para criar sequências de imagens estáticas.

O(A) educador(a) apoia os participantes na organização do trabalho desta sessão e na criação de 
grupos de trabalho. 

Os participantes devem pensar no tipo de sequências que querem realizar e fazer um plano 
de trabalho (por exemplo, um storyboard muito pequeno). Esta sessão pode ser realizada em 
diferentes locais, dependendo dos planos de trabalho. Por exemplo, os grupos podem captar 
imagens na rua ou podem fazer um cenário numa sala.

45’
 a

60’

TRABALHAR COM SOM: O som será trabalhado como um elemento essencial para a narrativa 
multimédia. O(A) educador(a) mostra diferentes materiais sonoros relacionados com o ambiente 
urbano, música, som ambiente, entre outros, da coleção da Improvisa (ver link 2). Os participan-
tes escutam e analisam.

O educador(a) explica alguns tópicos relevantes sobre direitos de autor e algumas das possibili-
dades de utilização de material visual e sonoro existente.

Explorar o material sonoro e utilizar o Improvisa App para uma primeira experimentação com a 
combinação de som e imagem. 

0’
 a

90’

SESSÃO DE SOM: O(A) educador(a) apoia os participantes no processo de aprender como 
utilizar o software Audacity para criar os seus próprios samples - Audacity Manual (ver link 3). 
Os participantes exploram o software Audacity e experimentam a criação de samples utilizando 
este software e o material áudio gratuito que lhes é disponibilizado - os participantes podem 
captar sons ou utilizar sons da coleção FreeSound (ver link 4) ou Improvisa para serem reeditados 
criando novos sons. 

Aviso: É possível passar à frente deste passo utilizando sons da coleção FreeSound ou da coleção 
Improvisa sem os editar no Audacity. Este som pode ser usado para ser combinado com as 
imagens.

INTRODuÇÃO  
DESCRIÇÃO GERAL
Nesta atividade vamos explorar a possibilidade de uma fotografia 
representar uma identidade coletiva comum e partilhada. 
Exploraremos o poder das imagens para comunicar narrativas, 
utilizando sobretudo retratos. Usando o formato da fotonovela para 
contar histórias significativas para um grupo ou uma comunidade.
Nesta oficina, após a análise do formato da fotonovela, os participan-
tes farão a sua própria fotonovela a partir os conceitos de narrativa 
linear e não linear, ou a partir de temas e conceitos que não são tradi-
cionalmente utilizados no formato da fotonovela.  

ObJETIVOS
 › Aumentar a competência na organização de conteúdos digitais. 
 › Aumentar a consciência de que as pessoas podem pertencer e 

identificar-se com várias culturas.
 › Aumentar a consciência de que a cultura é fluida e dinâmica.
 › Experimentar novas ferramentas digitais para criar e editar 

imagens.

PREPARAÇÃO
Antes da atividade:

 › Preparar os links para os exemplos de vídeo.

 › Instalar a aplicação Improvisa (ver recursos link 5).

 › Preparar uma plataforma privada de meios de comunicação 
social para partilhar as fotografias dos participantes (e-portfolio, 
padlet...).

Preparar o espaço/sala:

 › Cadeiras e mesas.

 › Acesso à Internet.

 › Projetor de vídeo e um computador.

 › Um telemóvel smartphone por grupo de participantes (mínimo).

OPCIONAL: aplicações de edição de imagem

COMPETÊNCIAS DIGITAIS
Nível 3: aprendizagem de nova ferramenta digital
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Ética 
Os trabalhos dos participantes podem ser 
partilhados online com o seu consentimento, 
ou dos seus encarregados de educação, 
ou podem ser mantidos offline. Para mais 
informações sobre privacidade e proteção 
de dados pessoais, consultar o “Guia do 
Educador” Parte 1.4, p. 6.

Outras opções 
Esta oficina pode ser realizado em duas 
sessões. Durante a primeira sessão o(a) 
educador(a) realiza a primeira parte da ofi-
cina e depois introduz a atividade prática. 
O trabalho prático pode ser feito em casa 
ou em sala de aula. Na segunda sessão os 
participantes apresentam e analisam os 
seus processos e resultados em conjunto.

Avaliação 
Aqui o educador(a) pode encontrar 
recursos para levar a cabo a avaliação da 
oficina.

Descrição e links de referência

(1) Discussão sobre o que é um romance 
fotográfico:

https://necsus-ejms.org/the-photo-novel-a-minor-
medium-by-jan-baetens/

https://elpais.com/cultura/2018/01/08/babelia/ 
1515414579_173485.html

(2) Colecção Improvisa - SONS e MÚSICA 
Urbana

Link para pdf

(3) Tutorials - Audacity Manual 
audacityteam.org

(4) https://freesound.org/ (requer login)

(5) IMPROVISA APP TUTORIAL 
Link para pdf

DURAÇÃO

230´ a 390’
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https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
https://narcissusmeetspandora.eu/questionarios/
https://necsus-ejms.org/the-photo-novel-a-minor-medium-by-jan-baetens/
https://necsus-ejms.org/the-photo-novel-a-minor-medium-by-jan-baetens/
https://elpais.com/cultura/2018/01/08/babelia/1515414579_173485.html
https://elpais.com/cultura/2018/01/08/babelia/1515414579_173485.html
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/NMP_Sounds-REFERENCES.pdf
https://www.audacityteam.org/
https://freesound.org/
https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/08/Narcisuss-Tutorial-Improvisa-app-LABA-EN.pdf
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45’
 a

60’

Os participantes criam com a aplicação Improvisa. Primeiro, os educadores ajudam-nos a apren-
der como criar e partilhar álbuns com a Improvisa App (ver link 5). Os grupos de participantes po-
dem criar os seus próprios álbuns na Improvisa App combinando imagens e sons. Em conjunto, 
os grupos decidem quais e quantos álbuns irão publicar para serem utilizados por outros. Sobre 
a utilização de imagens e criações de outras pessoas, o(a) educador(a) pode procurar “direitos de 
imagem” no Índice do Guia do Educador > Saiba Mais > Recursos Jurídicos.

45’
 a

60’

Em grupo, os participantes apresentam os álbuns que criaram (máximo 3 minutos por grupo). 
Cada participante pode, individualmente, interagir com os álbuns criados por outros grupos 
e criar as suas próprias composições e gravações audiovisuais. O(A) educador(a) orienta os 
participantes para uma análise ao processo de combinação de linguagens para uma narrativa rica 
de percepções multidimensionais e construção de significados pessoais. 

Sugere-se discutir sobre a representação e o imaginário individuais e coletivos e sobre como 
cada grupo realizou uma criação coletiva como prática artística e expressiva.
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https://narcissusmeetspandora.eu/wp-content/uploads/2022/10/EducatorGuide_PT_102022.pdf
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