
1 
 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTO DE MÓS 
Biblioteca Escolar / Centro de Recursos Educativos 

 

Dia Internacional do Ponto 
PROJETO e PROPOSTAS DE ATIVIDADE 

 

 
 

DESAFIO 

 

A BECRE desafia os/as docentes do EPE e 1º CEB do AEPM a comemorar com os seus 

alunos o Dia Internacional do Ponto, que se celebra no primeiro dia de aulas deste ano letivo 

(15 de setembro). 

Caso o desafio seja aceite, o docente responsável deverá comunicar essa decisão à equipa da 

BECRE, através do email becreaepmos@gmail.com, o mais rapidamente possível. 

Cada turma desenvolverá livremente, nesse dia ou noutro(s), as atividades que entender. 

Dos materiais produzidos (ou o seu registo fotográfico), cada turma escolherá um - que 

poderá ser coletivo ou individual -, para integrar uma exposição a inaugurar no Dia do 

Diploma (7 de outubro). 

Os trabalhos deverão ser entregues nas bibliotecas da ESPM ou da ESMA até uma semana 

antes do Dia do Diploma. 

Cada turma participante receberá depois um certificado. 

Se acharem pertinente, os/as docentes participantes poderão inscrever antecipadamente a sua 

turma no site da iniciativa e partilhar as suas atividades com o resto do mundo. Para isso, 

deverão ir aqui : http://www.thedotclub.org/dotday/register (neste momento, o site regista 

mais de 6 milhões de participantes, de 131 países). 

mailto:becreaepmos@gmail.com
http://www.thedotclub.org/dotday/register
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OBJETIVOS 

 

- Promover o gosto pela leitura 

- Desenvolver a criatividade e a expressão individual 

- Valorizar o trabalho de grupo e o espírito colaborativo 

- Fomentar, quer na relação professor / aluno, quer interpares, uma cultura de encorajamento 

para a superação das dificuldades individuais 

- Promover a autoestima e a resiliência 

 

APRESENTAÇÃO 

 
Dia 15 de setembro é a data do aniversário da primeira edição do best-seller “O ponto” (em 

inglês: The Dot), da autoria do ilustrador norte-americano Peter H. Reynolds. 

Em 2009, um grupo de educadores passou a comemorar a data como o Dia Internacional do 

Ponto - um dia especialmente destinado a que os alunos de diversos níveis de ensino 

explorem histórias de coragem, criatividade e autoestima. 

 

“O ponto” conta a historia de uma professora que encoraja uma aluna relutante, de maneira 

surpreendentemente criativa. No livro de Reynolds, a professora desafia a resistente Vera, que 

diz não saber desenhar, a “fazer a sua marca”. O processo da menina inicia-se com um 

simples ponto num pedaço de papel. Encorajada pela professora, ela inicia uma jornada de 

autoconhecimento, que faz a sua criatividade aflorar e, por fim, inspirar os demais colegas. 

 

«“O ponto”, mais do que qualquer outra coisa, celebra o poder do professor que estimula a 

criatividade dos seus alunos», explica Reynolds. «Apesar de vivermos num mundo focado em 

processos e resultados, professores criativos sabem como despertar o interesse dos alunos, 

ajudando-os na busca de saídas originais para os seus desafios - exatamente como a minha 

professora do sétimo ano, a senhora Matson, fez comigo quando me ajudou a ‘ligar os pontos 

entre a matemática e a arte', o que mudou a minha vida para sempre». 

 

O livro foi editado em dezenas de línguas, incluindo a portuguesa, sendo a Bruaá a sua editora 

em Portugal (http://www.bruaa.pt/loja/o-ponto/) 

 

O evento tem seguidores de todas as partes do mundo que se reúnem nas redes sociais e 

trocam experiências através do Skype, do Pinterest, do Twitter (#DotDay) e do Facebook. 

 

COMO COMEMORAR ESTE DIA 

 

De acordo com as palavras do autor, «o verdadeiro guia para celebrar o Dia Internacional do 

Ponto é a perceção de cada um sobre a mensagem do livro». 

http://www.bruaa.pt/loja/o-ponto/
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«A criatividade deve falar mais alto e qualquer forma de expressão vale, seja criando um 

ponto, fazendo uma exposição, ajudando os colegas a criar uma galeria de arte, criando uma 

animação, escrevendo uma história sobre coragem, compondo uma canção, participando num 

passeio para tirar fotos e relacionar pontos em comum com o seu mundo, dançando, 

apresentando uma peça sobre o livro “O ponto”.» 

Seja como for, o importante é fazer o que a imaginação mandar! Por isso, o lema do evento é 

«Faz a tua marca e vê onde ela te leva». 

 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES 
 

LEITURA DO LIVRO EM VOZ ALTA 

Nas unidades da BECRE, existem poucos exemplares do livro, por isso, fornecemos um 

powerpoint e um PDF com a história. Os diapositivos poderão ser projetados e o PDF 

impresso em papel (cada ilustração na frente e o texto correspondente no verso). 

 

ANTES DE LER 

Explorar a capa, o título, contracapa e algumas ilustrações do interior. Pedir que formulem 

todas as hipóteses possíveis sobre o conteúdo do livro, a partir destes elementos. Se quiser, 

durante a leitura, pare a páginas tantas e peça para continuarem a história por escrito ou 

oralmente, de forma a poderem comparar o resultado com o conteúdo do livro. 

 

DEPOIS DE LER 

. Houve alguma coisa que vos agradou neste livro? 

. Houve alguma coisa que não vos agradou / surpreendeu? 

. Este livro recorda-vos algum que já tenham lido (ouvido ler)? 

. Qual a vossa opinião sobre as ilustrações? 

. Existe alguma coisa neste livro que já vos tenha acontecido? 

. Como descreveriam este livro aos vossos amigos? 

. Se pudessem mudar alguma coisa no livro, o que mudariam? Porquê essas mudanças? 

. Agora que conhecem o livro, que outro titulo lhe poderíamos dar? 

 

UM «EMPURRÃO ESPECIAL» 

Pedir aos participantes para pensarem em alguém que os tenha encorajado de alguma forma 

nas suas vidas. Após alguma reflexão, poderão escrever uma carta de agradecimento a essa 

pessoa. Como alternativa, pensar nalguma situação em que tenham ajudado alguém e escrever 

sobre essa experiência. 

 

 

 

EXPRESSÃO PLÁSTICA 

 

DESENHAR / PINTAR UM PONTO 

. Usando a moldura que vos fornecemos, desenhem o vosso ponto. Poderão desenhá-lo 

diretamente na moldura ou colá-lo posteriormente. 

. Vamos pensar noutra forma ou objeto. Tentando seguir esta “ideia” do livro, podem tentar 

diversas variações: cor, tamanho, textura, etc. 

. Todas as técnicas são válidas: guache, aguarela, pintura de sopro, lápis de cera, carimbagem, 

recorte e colagem, modelagem, pintura com bolas de sabão… As possibilidades são imensas! 

 

DESENHAR / PINTAR UM “NÃO PONTO” 

Tal como no livro, experimentem fazer pontos sem pintar pontos. Pintem o contorno deixando 

o centro em branco. Façam-no em diversos tamanhos e com cores diferentes. 

 



4 
 

PONTO A DOIS 

Forneça aos alunos círculos de papel de tamanho idêntico. Cada aluno pinta um usando 

quantas cores quiser. Em seguida, cortam-se os pontos ao meio e trocam-se as metades. Para 

acabar, colam-se os novos pontos numa folha. 

 

BATATA NO PONTO 

. Cortem uma batata a meio de forma a fazer o famoso carimbo. Depois tudo o que é 

necessário é uma almofada de carimbo ou tinta acrílica. Usem as batatas-carimbo para criar 

quadros preenchidos de pontos. 

. Como carimbo, podem também usar-se outros materiais: rolhas, legumes, goma eva… 

 

PONTOS GIGANTES EM GRUPO 

Cubra toda a superfície de uma ou várias mesas redondas com papel cenário. Organize os 

alunos a pares ou em pequenos grupos. Cada grupo pintará pontos na sua mesa. Trabalhando 

em grupos, os alunos terão a oportunidade de partilhar com os colegas as suas ideias e juntos 

decidirão o melhor caminho a seguir para a decoração da mesa do grupo. Vale pontos de 

qualquer cor e tamanho. 

 

MOBILE DE PONTOS 

Faça uma pasta de papel colorido picado misturado com cola líquida. Os alunos podem fazer 

bolinhas de qualquer tamanho, que depois de secas servirão para armar um mobile 3D. 

Uma outra possibilidade é fazer o mobile com pontos planos (2D). 

 

MANTA DE RETALHOS 

Dê a cada aluno um círculo de papel e peça que o decore à sua maneira. Distribua também um 

quadrado de papel colorido a cada (os pontos serão colados nesse papel posteriormente). 

Quando todos tiverem terminado o seu trabalho, cole os quadrados uns aos outros, de modo a 

formar uma «manta de retalhos». 

 

PINTURA DE PEDRAS 

. Organize um atelier de pintura de pedras (calhaus rolados) em forma de ponto. 

. No final, os alunos poderão usar as pedras para contar histórias [as pedras pintadas são 

colocadas numa caixa, de onde cada aluno tira uma sem olhar, dando continuidade à história, 

a partir da imagem pintada]. 

 

PINTAR COM PONTOS 

Organize um atelier de pintura com berlindes. De seguida, os trabalhos poderão ser recortados 

em formas circulares e colados numa folha branca ou de cor. 

Materiais: berlindes, tinta à base de água (guache), recipientes para mergulhar os berlindes na 

tinta, papel A4, caixas em formato A4 (as caixas das resmas de papel servem bem para a 

função). 

 

CRIAR PONTOS AO ESTILO DE… 

Mostre aos alunos algumas imagens de quadros de um ou mais artistas famosos (Pollock, 

Mondrian, Miró…). Convide-os a analisá-las em pequenos grupos e depois que tentem imitar 

as técnicas do ou dos artistas escolhidos, decorando círculos de papel. 

 

PONTILHISMO 

Mostre aos alunos algumas pinturas de Georges Seurat (Pontilhismo) e desenvolva uma 

discussão sobre a técnica utilizada. De seguida, desafie-os a experimentar essa técnica. 

 

PONTO E MAIS PONTOS 

Com uma máquina fotográfica, podemos ir à procura dos objetos à nossa volta que evoquem 

pontos e criar uma colagem com todas as imagens recolhidas. 
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EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA 

 

DIÁRIO DOS PONTOS 

Coloque na sala um caderno onde todos os dias se possa deixar alguma “marca”: uma palavra, 

um desenho, algo que se passou nesse dia, um ponto, etc. 

 

CORRESPONDÊNCIA 

Desafie os seus alunos a criar cartões circulares com mensagens de encorajamento e promova 

a troca com os colegas de outras salas ou escolas. 

 

EXPRESSÕES E FRASES 

Incumba os seus alunos de fazer um levantamento de expressões, provérbios, frases e/ou 

poemas onde apareçam as palavras «ponto» ou «pontos». Peça-lhes para, individualmente ou 

em grupo, ilustrarem a expressão ou frase que lhes calhou, substituindo a palavra por um ou 

mais pontos. 

 

PONTO E TRAÇO 

Outra ideia, a partir da noção de ponto, é a exploração do código Morse - um código feito a 

partir de pontos e traços. Podemos começar por tentar escrever o nosso nome e partir depois 

para outras palavras e até frases. 

 

 

PENSAMENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

 

A MATEMÁTICA DOS PONTOS 

. Dê aos alunos pequenos pontos de papel e peça que criem algo com eles. Depois, pergunte 

quantos pontos foram necessários para criar as suas obras. 

. Desafie os alunos a criar representações numéricas com pontos: 1 (.) 2 (:) 3 (:.) 4 (::) … 

 

JOGO - PONTOS E LINHAS 

Jogadores: mínimo 2 

Materiais: folha de papel em branco; um lápis ou esferográfica para cada um dos jogadores 

PREPARAÇÃO 

- alternadamente, cada um dos jogadores faz um determinado número de pontos na folha em 

branco (mínimo de 9 / 10, no total) 

RONDA 1 

- alternadamente, cada um dos jogadores traça uma linha entre dois dos pontos, até já não 

haver mais nenhuma possibilidade 

- os jogadores não podem cruzar linhas 

- um ponto pode ligar mais de uma linha 

- o jogador que traçar a última linha, ganha 

RONDA 2 

- alternadamente, cada um dos jogadores traça uma linha entre dois dos pontos, até já não 

haver mais nenhuma possibilidade, agora cruzando linhas 

- o jogador que traçar a última linha, ganha. 

RONDA 3 

- alternadamente, cada um dos jogadores marca um ponto entre as linhas, até já não haver 

mais nenhuma possibilidade 

- só pode ser marcado um ponto dentro de cada área delimitada pelas linhas 

- o jogador que marcar o último ponto, ganha 

No final, quem ganhar o maior número de «rondas», ganha o jogo. 
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EXPRESSÃO MUSICAL / INGLÊS 

 

CANTAR EM INGLÊS A CANÇÃO «THE DOT» 

Na aula de Inglês, ensaie com os alunos a canção oficial: 

https://vimeo.com/104743082?crlt.pid=camp.uVVkpas0YoQP 

https://www.youtube.com/watch?v=HPJzVbJIJ4M 

(Letra em anexo) 

 

DANÇAR A CANÇÃO «THE DOT» 

Ensaie com os alunos a coreografia apresentada no vídeo abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=r_I43cxDQ-o 

 

 

EXPRESSÃO DRAMÁTICA 

 

BRINCAR AOS PONTOS 

 

Num espaço amplo e desimpedido, comece por orientar um exercício de relaxamento com 

música calma, com os alunos deitados no chão; de seguida, peça aos alunos para se enrolarem 

lentamente em forma de ponto; a seguir, ao som de uma música, os pontos-alunos deverão 

começar a rebolar em direção ao centro, de forma a criar um grande «ponto», com todos eles; 

no movimento seguinte, o «grande ponto» deverá desagregar-se e cada ponto-aluno deverá 

afastar-se dos outros, de forma a que o espaço fique uniformemente preenchido. Pelo meio, 

convide os alunos, um a um, a levantar-se e a ver os outros; depois, voltará para o lugar e virá 

outro e assim sucessivamente. Se puder fotografar a atividade, as imagens servirão depois 

para os alunos refletirem sobre a experiência. 

 

 

OUTRAS ÁTIVIDADES 

 

CAÇA AOS PONTOS 

Esconda pontos em locais estratégicos e envolva os seus alunos numa «caça ao tesouro». 

 

VISITA AO MUSEU 

Organize uma visita a um museu. Se possível, construa de antemão uma entrevista e 

tente um encontro com o artista exposto para tentar saber mais sobre as suas fontes de 

inspiração e pessoas que o tenham ajudado e encorajado ao longo da sua carreira. 

Caso esse encontro não seja possível pode sempre criar algumas pistas para exploração da 

exposição. Eis algumas ideias: 

. Encontrem a peça de arte que mais gostam. O que vos atrai nesta peça? Como é que acham 

que o artista a criou? 

. Encontrem a peça que vos pareceu que tenha sido a mais difícil de fazer? Que desafios 

acham que o artista encontrou? Como é que os resolveu? 

. Encontrem a peça cujos materiais vos pareçam mais originais. Qual é o material? Em que 

situações é normalmente usado? Como é que o artista o usou? 

 

PONTOS COMESTÍVEIS 

. Convide os alunos a trazer para a escola alimentos que lembrem pontos, como bolachas, 

chocolates, amendoins... De seguida, organize um piquenique. 

. Faça uma aula de culinária em que os alunos criem bolinhos ou bolachas em forma de 

pontos. Idem. 

 

VESTIR PONTOS 

Convide os alunos a virem vestidos com roupas que tenham padrões em forma de pontos. 

https://vimeo.com/104743082?crlt.pid=camp.uVVkpas0YoQP
https://www.youtube.com/watch?v=HPJzVbJIJ4M
https://www.youtube.com/watch?v=r_I43cxDQ-o
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LIGAÇÕES ÚTEIS 

 

PÁGINA DO EVENTO 

http://www.thedotclub.org/dotday/ 

 

FACEBOOK DO EVENTO 

https://www.facebook.com/InternationalDotDay/?fref=ts 

 

PÁGINA DO AUTOR 

http://www.peterhreynolds.com/ 

 

VÍDEO DA HISTÓRIA COM NARRAÇÃO DO AUTOR (em inglês) 

https://www.youtube.com/watch?v=1CHBrRyPb2I 

 

PÁGINA DO PINTEREST COM SUGESTÕES (Imagens) 

https://pt.pinterest.com/tjshay/international-dot-day/ 

 

GUIA DO EDUCADOR 2016 (em inglês) 

http://static1.squarespace.com/static/54a08126e4b038053fec29c3/t/57ac99a503596ec81289f9

b0/1470929319439/dot_day_handbook_2016.pdf 

http://www.thedotclub.org/dotday/
https://www.facebook.com/InternationalDotDay/?fref=ts
http://www.peterhreynolds.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1CHBrRyPb2I
https://pt.pinterest.com/tjshay/international-dot-day/
http://static1.squarespace.com/static/54a08126e4b038053fec29c3/t/57ac99a503596ec81289f9b0/1470929319439/dot_day_handbook_2016.pdf
http://static1.squarespace.com/static/54a08126e4b038053fec29c3/t/57ac99a503596ec81289f9b0/1470929319439/dot_day_handbook_2016.pdf

