
 

 

 

Currículo do curso 

 

Nome: Fazer Decorações de Natal 

Duração: 32 horas 

Competências e resultados após a conclusão do curso:  

 

 Diferenciar entre os tipos de decorações de Natal 

 Identificar e nutrir elementos do Natal 

 Descrever técnicas de confecção de decorações de Natal 

 Criar decorações de Natal utilizando diferentes materiais, equipamentos e técnicas 

 Decorar enfeites de Natal utilizando diferentes técnicas de arte 

 Apresentar decorações de Natal de uma forma interactiva, utilizando meios de vídeo 

e fotografia 

 

Objetivo do Curso: 

Transmitir valores tradicionais e culturais do Natal. Estimular a recuperação e os níveis de 

reminiscências com o objectivo de reforçar e transmitir a individualidade pessoal. Utilizar a 

criatividade na arte e no design para promover a aprendizagem ao longo da vida entre os 

alunos idosos. Assim, motivando-os a tornarem-se confiantes e activar cidadãos capazes de 

criar novas ideias nas suas comunidades. 

A concentração nas decorações de Natal requer criatividade, capacidades motoras finas, 

precisão e paciência, o que torna este passatempo criativo uma excelente actividade para 

os idosos praticarem as competências anteriormente mencionadas. 

Reforçar a rede social dos idosos, incluindo-os em oficinas criativas. Promover interacções 

dos idosos com outras pessoas. Dar aos idosos a oportunidade de melhorar a qualidade do 

tempo. Ajudar os idosos a expressarem as suas ideias, sentimentos e experiências em 

diferentes formas de arte. 

 

 
Módulos 

Período de 

Aulas Total 

T P 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS, MATERIAIS E USO 1 1 2 

2. ORNAMENTOS DE FIO DE BOLAS BRILHANTES 1 7 8 

3. ORNAMENTOS DE GUIRLANDA DE MASON JAR LID 1 7 8 

4. ORNAMENTOS DE BOLA DE PLÁSTICO DECORADOS 1 9 10 

5. FOTOGRAFAR E PREPARAR A EXPOSIÇÃO FINAL PRODUTOS 2 1 3 

6. AVALIAÇÃO 1 0 1 

Total 8 24 32 

 

 



 

 

MÓDULOS: 

 

Módulo 1: ANTECEDENTES HISTÓRICOS, MATERIAIS E USO 

 

Tema/ Título Conteúdo 
Resultados da 

Aprendizagem 

Período 

de Aulas 

1. Natal na 

Eslovênia e em 

todo o mundo 

Resumo histórico do Natal e 

seus valores tradicionais e 

culturais na Eslovênia e em todo 

o mundo (você pode escolher o 

seu / outro país em vez da 

Eslovênia). 

Os alunos serão capazes 

de identificar o tradicional 

Natal, valores culturais e 

tradições em todo o 

mundo e na Eslovênia 

(você pode escolher o 

seu / outro país em vez 

da Eslovênia). Eles serão 

capazes de comparar e 

distinguir elementos / 

tradições de Natal de 

cada localidade. Os 

alunos aprenderão sobre 

o contexto histórico do 

Natal. 

1 

2. Preparação 

de materiais 

Visão geral dos materiais que 

podem ser usados para fazer a 

decoração de Natal. Adequação 

de vários materiais. 

Os alunos poderão 

escolher os materiais 

necessários para fazer as 

decorações de Natal. Eles 

vão discutir sobre as 

características dos 

materiais e seus 

diferentes usos. 

1 

Métodos de ensino: Lembrança ou reminiscência - conversa sobre o contexto histórico do 

Natal. Orientação para a realidade (ambientação dos alunos às configurações ao seu 

redor), brainstorming - busca por interesses e desejos diferentes, reconhecimento das 

necessidades individuais dos alunos, promoção do envolvimento e discussão em sala de 

aula - discussão entre os alunos. 

 

 

Módulo 2: ORNAMENTOS DE FIO DE BOLAS BRILHANTES 

 

Tema/ Título Conteúdo 
Resultados da 

Aprendizagem 

Período 

de Aulas 

1. Materiais 

para fazer 

enfeites de fios 

de bolas de 

purpurina 

Visão geral dos materiais 

(fios de cores diferentes, 

tesouras, cola de uso geral, 

jornal para superfície de 

trabalho, tigela para mistura 

Os alunos serão capazes de 

listar materiais (cores 

diferentes 

fios, tesouras, cola de uso 

geral, jornal para superfície 

1 



 

 

de cola, purpurina, 

purpurina iridescente, 

cordão metálico) usados na 

confecção de enfeites de 

fios de bolas de purpurina. 

de trabalho, tigela para 

mistura de cola, purpurina, 

purpurina iridescente, cordão 

metálico) usados na 

confecção de enfeites de fios 

de bolas de purpurina e 

descrever suas 

características. 

2. Técnicas 

para fazer 

enfeites de fios 

de bolas de 

purpurina 

Técnicas (cortar, mergulhar, 

misturar, apertar, 

embrulhar, usar tecido para 

criar estruturas 3D, 

sobrepor camadas para criar 

texturas e efeitos 

interessantes, borrifar com 

purpurina) usadas na 

confecção de enfeites de 

fios de bolas de purpurina. 

Os alunos serão capazes de 

descrever técnicas (cortar, 

mergulhar, misturar, apertar, 

embrulhar, usar tecido para 

criar estruturas 3D, sobrepor 

camadas para criar texturas e 

efeitos interessantes, borrifar 

com purpurina) usadas na 

confecção de enfeites de fios 

de bolas de purpurina. 

1 

3. Fazendo 

enfeites de fios 

de bolas de 

purpurina 

Transformando ideias em 

produtos. Projetar e criar 

enfeites de fios de bolas de 

purpurina. 

Os alunos serão capazes de 

fazer enfeites de fios de bolas 

de purpurina usando técnicas 

adequadas. Eles 

desenvolverão suas ideias em 

produtos finais usando os 

materiais listados, avaliarão 

os produtos finais e 

recomendarão mudanças. 

 

Métodos de ensino: Promover o envolvimento e a discussão entre os alunos. Usar uma 

variedade de fatores motivadores no que diz respeito aos interesses e desejos individuais 

dos idosos. Praticar e desenvolver habilidades individuais refinadas. Atividades DIY - os 

alunos irão aplicar o conhecimento adquirido e criar seus próprios enfeites de fios de bolas 

de purpurina. 

 

Módulo 3: ORNAMENTOS DE GUIRLANDA DE MASON JAR LID 

 

Tema/ Título Conteúdo 
Resultados da 

Aprendizagem 

Período 

de Aulas 

1. Materiais 

para fazer 

enfeites de 

guirlanda de 

Mason Jar Lid 

Visão geral dos materiais 

(anéis de potes, hastes 

artificiais de pinheiros, 

limpadores de tubos 

coloridos, sinos, mini 

estrelas, pompons 

(opcional: fios de cores 

diferentes para pompons de 

Os alunos serão capazes de 

listar materiais (anéis de 

potes, hastes artificiais de 

pinheiros, limpadores de 

tubos coloridos, sinos, mini 

estrelas, pompons (opcional: 

fios de cores diferentes para 

pompons de bricolage), 

1 



 

 

bricolage), outros enfeites, 

tesouras, pistola de cola, 

alicate de corte, fio) usados 

em fazer enfeites de 

guirlanda de Mason Jar Lid. 

outros enfeites, tesouras, 

pistola de cola, alicate de 

corte, fio) usados em fazer 

enfeites de guirlanda de 

Mason Jar Lid e descrever as 

suas características. 

2. Técnicas 

para fazer 

enfeites de 

guirlanda de 

Mason Jar Lid 

Técnicas (cortar, torcer em 

torno de algo, utilizando 

uma variedade de mídias 

para sobrepor camadas para 

criar cores, texturas e 

efeitos interessantes) 

usadas no processo de 

fabricação de enfeites de 

guirlanda de Mason Jar Lid 

Os alunos serão capazes de 

descrever técnicas (cortar, 

torcer em torno de algo, 

utilizando uma variedade de 

mídias para sobrepor 

camadas para criar cores, 

texturas e efeitos 

interessantes) usadas no 

processo de fabricação de 

enfeites de guirlanda de 

Mason Jar Lid 

1 

3. Fazendo 

enfeites de 

guirlandas de 

Mason Jar Lid 

Transformando ideias em 

produtos. Projetando 

enfeites de guirlandas de 

Mason Jar Lid 

Os alunos serão capazes de 

fazer materiais criativos para 

enfeites de guirlandas de 

Mason Jar Lid, usando 

técnicas adequadas. Eles 

projetarão enfeites de 

guirlandas de Mason Jar Lid e 

avaliarão os produtos finais. 

6 

Métodos de ensino: Promover o envolvimento e a discussão entre os alunos. Usar uma 

variedade de fatores motivadores no que diz respeito aos interesses e desejos individuais 

dos idosos. Praticar e desenvolver habilidades individuais refinadas. Atividades DIY - os 

alunos irão aplicar o conhecimento adquirido e criar seus próprios enfeites de guirlandas de 

Mason Jar Lid. 

 

Módulo 4: ORNAMENTOS DE BOLA DE PLÁSTICO DECORADOS 

 

Tema/ Título Conteúdo 
Resultados da 

Aprendizagem 

Período 

de Aulas 

1. Materiais 

para fazer 

enfeites de 

plástico para o 

país das 

maravilhas do 

inverno e 

raminho de 

pinho 

Visão geral dos materiais 

(enfeites de plástico (uma 

parte ou duas partes), mini 

árvores de Natal artificiais 

ou mini árvores de de 

garrafa, neve falsa ou 

glitter, pequenas pinhas 

ornamentais, raminhos de 

pinho de plástico, pequenas 

gotas/ bolas / enfeites 

vermelhos, glitter branco, 

Os alunos serão capazes de 

listar materiais (enfeites de 

plástico (uma parte ou duas 

partes), mini árvores de Natal 

artificiais ou mini árvores de 

de garrafa, neve falsa ou 

glitter, pequenas pinhas 

ornamentais, raminhos de 

pinho de plástico, pequenas 

gotas/ bolas / enfeites 

vermelhos, glitter branco, fio 

0,5 



 

 

fio ou fita, pistola de cola, 

cola) usado na fabricação de 

enfeites de plástico do país 

das maravilhas do inverno. 

ou fita, pistola de cola, cola) 

usado na fabricação de 

enfeites de plástico do país 

das maravilhas do inverno. 

2. Materiais 

para fazer 

enfeites de 

plástico para 

renas 

Visão geral dos materiais 

(enfeites de plástico (uma 

peça), enchimento: pedaços 

de papel marrom, pom 

poms marrons (opcional: 

fios marrons para DIY pom 

poms), olhos esbugalhados, 

limpadores de tubos 

marrons, pom poms 

marrons ou vermelhos 

(opcional: fios marrons ou 

vermelhos para DIY pom-

poms), pistola de cola, cola) 

usado para fazer enfeites de 

plástico de renas. 

Os alunos serão capazes de 

listar materiais (enfeites de 

plástico (uma peça), 

enchimento: pedaços de 

papel marrom, pom poms 

marrons (opcional: fios 

marrons para DIY pom 

poms), olhos esbugalhados, 

limpadores de tubos marrons, 

pom poms marrons ou 

vermelhos (opcional: fios 

marrons ou vermelhos para 

DIY pom-poms), pistola de 

cola, cola) usado para fazer 

enfeites de plástico de renas. 

0,5 

3. Técnicas 

para fazer 

enfeites de 

plástico 

decorados 

Técnicas usadas na 

confecção de enfeites de 

plástico decorados 

(embrulhar, cortar, enroscar 

torcer à volta de algo, 

cortar, encher, colar). 

Passos básicos para fazer 

enfeites de plástico 

decorados. 

Os alunos serão capazes de 

descrever técnicas 

(embrulhar, cortar, torcer à 

volta de algo, cortar, encher, 

colar) usados para fazer 

enfeites de plástico 

decorados. 

1 

4. Fazendo 

enfeites de 

plástico para o 

país das 

maravilhas do 

inverno e 

ramos de 

pinheiro 

Transformando ideias em 

produtos. Criação de 

enfeites de plástico para o 

país das maravilhas do 

inverno e ramos de 

pinheiro. 

Os alunos serão capazes de 

fazer enfeites de plástico para 

o país das maravilhas do 

inverno e ramos de pinheiro a 

partir de materiais 

escolhidos, usando técnicas 

adequadas. Eles irão 

desenvolver suas ideias em 

produtos finais, avaliar os 

produtos finais e recomendar 

mudanças. 

5 

5. Fazendo 

enfeites de 

plástico para 

renas 

Transformando ideias em 

produtos. Criação de 

enfeites de plástico para 

renas. 

Os alunos serão capazes de 

fazer enfeites de plástico de 

rena de materiais escolhidos 

usando técnicas adequadas. 

Eles desenvolverão suas 

ideias em produtos finais, 

avaliarão os produtos finais e 

3 



 

 

recomendarão mudanças. 

Métodos de ensino: Promover o envolvimento e a discussão entre os alunos. Usar uma 

variedade de fatores motivadores no que diz respeito aos interesses e desejos individuais 

dos idosos. Praticar e desenvolver habilidades individuais refinadas. Atividades DIY - os 

alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos e criarão seus próprios enfeites de plástico 

com renas, país das maravilhas do inverno e ramos de pinheiro. 

 

Módulo 5: FOTOGRAFAR E PREPARAR A EXPOSIÇÃO FINAL DOS PRODUTOS 

 

Tema/ Título Conteúdo 
Resultados da 

Aprendizagem 

Período 

de Aulas 

1.Fotografando 

produtos finais 

Passos básicos para tirar 

fotos de produtos finais, 

processamento digital e 

preparação de um flipping 

book interativo. 

Os alunos aprenderão como 

tirar e processar fotos e como 

criar um flipping book  

2 

2. Preparando 

a exposição 

Passos básicos para 

preparar a exposição dos 

produtos finais. 

Os alunos criarão uma 

exposição de produtos finais. 

1 

Métodos de ensino: Construção de exposições. Motivação focada na realização final e 

apresentação de tarefas e objectivo. 

 

Módulo 6: AVALIAÇÃO 

 

Utilização de vários métodos de avaliação e obtenção de  feedback sobre o quanto os alunos  

aprenderam e quais competências adquiriram. 

Métodos de ensino: observação, demonstração, construção, combinação, 

reconhecimento das necessidades individuais, promoção de engajamento e discussão; 

modalidade de trabalho: observando, olhando; tipos de trabalho: grupo e individual 

Materiais técnicos e instrucionais necessários: fios de cores diferentes, tesouras, 

cola de uso geral, jornal para superfície de trabalho, tigela para mistura de cola, glitter, 

glitter iridescente, cordão metálico, anéis de frascos, hastes de pinho artificial, 

limpadores de cachimbo coloridos, jingle bells, mini estrelas, pom poms (opcional : fios 

de cores diferentes para pompons DIY), outros enfeites, tesouras, pistola de cola, 

tosquiadeiras, barbante, enfeites de plástico (uma parte ou duas partes), mini árvores de 

Natal artificiais ou mini árvores de garrafa, neve falsa ou purpurina, pequenas pinhas 

ornamentais, raminhos de pinho de plástico, pequenas gotas / bolas / enfeites 

vermelhos, purpurina branca, barbante ou fita, enchimento marrom (opcional: pompons 

marrons ou fios marrons para pompons), pedaços de papel marrom), olhos 

esbugalhados, limpadores de tubo marrons, pom poms marrons ou vermelhos (opcional: 

fio marrom ou vermelho para DIY pom poms) 

Requisitos de qualificação: Professor de Arte 

Livros didácticos e materiais alternativos para estudantes:  

 

Livros didácticos e materiais alternativos para professores: 



 

 

Hong Nguyen, Kindle Edition, 2020, Christmas Ornaments Craft: Make Your 
Christmas More Fascinating!/Errica Lyles, Kindle Edition, 2020, DIY Christmas 

Ornament Crafts: Make Your Christmas More Fascinating!/Better Homes and 
Gardens Books, Better Homes and Garden, 2002, Christmas Ornaments to Make: 

101 Sparkling Holiday Trims  
https://onelittleproject.com/glitter-ball-yarn-ornaments/  
https://www.marthastewart.com/266201/snowy-balloon-ornaments  

https://designimprovised.com/2019/12/make-the-cutest-mason-jar-lid-wreath-
ornaments.html  

https://onetimethrough.com/kidmade-pine-sprig-ornament/  
https://www.hometalk.com/11367498/winter-wonderland-ornament  
http://www.readingconfetti.com/2015/12/reindeer-ornament.html  

https://www.funlovingfamilies.com/plastic-ball-ornament-decorating-ideas/  

https://homemadelovely.com/40-christmas-ball-ornament-ideas  
  
 


