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Projeto cofinanciado pelo Programa Nacional de Financiamento a Projetos pelo INR, IP
Projeto nº 696/2016 « Brinco, Aprendo e Sou Capaz »
Oficinas de Tecelagem e Expressão Plástica

Relatório final das Oficinas de Expressão Plástcia

As oficinas de expressão plástica realizaram-se nas instalações da APPDA-Lisboa, com a
orientação da prof. de expressão plástica Susana Romão. Estiveram em oficina 4
jovens, com Perturbações do Espectro do Autismo (PEA), com idades compreendidas
entre os 14 e os 23 anos e respetivos familiares.
A conclusão final da interação registada em sala foi excelente entre os participantes e
responsáveis. Os jovens tiveram um comportamento estável, concentrado e motivado.
Apreenderam as propostas de exercícios, desenvolvendo competências ao nível dos
meios plásticos e trabalho oficinal com os diversos materiais (papel, elementos
riscadores, tela, pastéis de óleo, tintas acrílicas, barro).
As oficinas de expressão plástica funcionaram interessantemente também como um
lugar de partilha entre familiares, onde os jovens tiveram oportunidade durante dez
sábados de conviver com outros novos colegas. Olharam diferentes perspetivas,
registaram e consolidaram, por certo, momentos em comum no grupo, pois as
atividades foram propostas segundo essa abordagem. O cuidado dos próprios
acompanhantes responsáveis foi exímio do ponto de vista da inclusão do outro. Os
familiares são os primeiros a sentir falta deste tipo de iniciativas, e relataram em
oficina, o agrado por presenciarem o atingir de metas, algumas nunca exploradas.
Estes projetos ajudam na compreensão dos próprios jovens, revelação dos seus gostos,
partilhas. Uma diferente perspetiva sobre o seu núcleo familiar fora de casa; num
espaço neutro, o espaço da oficina. Neste projeto “Brinco, Aprendo e Sou Capaz”
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trabalharam os caminhos da experimentação de novas abordagens nas competências
práticas dos meios plásticos e um olhar sobre a cultura visual.
A auto estima e as competências são reveladas largamente em projetos como este.
Preparam-nos para novos desafios, para além de estimular vários processos cognitivos
e de expressão individual de cada pessoa. Os objetivos e expectativas foram
plenamente alcançados e no registo fotográfico dos trabalhos elaborados vemos essa
correspondência na prática.

Lisboa, 30 de Dezembro de 2016

Susana Romão
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