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Educação Visual e Tecnológica 

Ano Letivo 2011-2012 

Reflexão Unidade de Trabalho: HALLOWEEN 

Elaboração de Fantasmas 

No decorrer das comemorações do Halloween, foi proposta uma unidade de trabalho com objetivos 

previamente estipulados no plano anual de atividades. Esta é uma atividade pensada e efetuada para a 

comunidade escolar e não só para os alunos que a integram. 

Objetivos da Atividade:  

Esta atividade teve como principal objectivo estimular a imaginação e a criatividade assim como 

desenvolver a capacidade criativa e expressiva dos alunos. Outro dos objetivos pretendidos foi 

promover a interação aluno/comunidade escolar. 

Descrição da Atividade: 

A atividade foi iniciada com a divulgação aos alunos de uma breve história sobre o Halloween, que 

serviu de estímulo/motivação ao trabalho proposto. 

Após um diálogo com os alunos onde foi explicado os passos a seguir foi elaborada uma “bola” com 

jornais que serviria de cabeça do fantasma a executar. Após a sua realização foi colocado o fio de 

nylon para suporte do mesmo. Seguiu-se o corte do papel crepe e a composição de uma “corrente” 

em papel de alumínio. A conclusão do trabalho aconteceu com a montagem final do fantasma 

seguida da pintura dos olhos e boca. 

Todo este trabalho de conceção e elaboração foi realizado, na disciplina de Educação Visual e 

Tecnológica pelos alunos do 6.º Ano da turma C, tendo decorrido em três blocos de 90 minutos. 

Materiais Utilizados: 

Jornais 
Fita-cola 
Cola 
Papel crepe 
Fio de nylon 
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Marcadores 
Papel de alumínio 
 

Balanço da atividade: 

Aspetos positivos: 

A atividade desenvolvida correu como planeada conseguindo atingir os objetivos previamente 

estipulados no plano de atividades. Considero ter conseguido cativar os alunos fazendo com que se 

envolvessem com algum entusiasmo, estando todos conscientes da importância do trabalho que 

realizavam e do contributo que poderiam dar para o sucesso do mesmo. 

Segundo as suas opiniões, gostaram de realizar a atividade. 

Aspetos a ter em atenção: 

Todas as atividades práticas, com manuseamento de materiais e confecionamento de “peças” são 

favoráveis a alguns atrasos de execução, embora pequenos atrasos por parte de alguns alunos 

tenham sido colmatados por colaboração dos colegas mais adiantados, fica a nota que numa 

próxima atividade prática deverá ter-se em conta uma margem de tempo superior. 

Partindo do princípio que se pode sempre fazer mais e melhor, e reconheça que o meu trabalho 

poderia ter sido mais inovador, regozijo-me contudo, em poder dizer que foi feito com toda a 

dedicação. 

Registo da atividade: 
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