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Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar do Lombo dos Canhas 

Escultura de um mocho (em 3D) 

DESAFIO UHU 
 

Coordenadoras do programa:  

Elisabete Lopes e Idalina Bonito  

Intervenientes:  

2 salas do Pré-escolar, num total de 31 crianças; 3 educadoras e 4 ajudantes da 

educação pré-escolar. 

Memória descritiva:  

No âmbito do Programa Eco-Escolas, foi feita a apresentação dos vários desafios deste 

programa. O desafio da UHU, “Escultura de um Mocho”, realizado em 3D, foi 

prontamente abraçado pelas educadoras visto o tema «Animais» ser dos temas mais 

aliciantes para esta faixa etária, pois vai ao encontro dos interesses das crianças, 

nomeadamente as suas diferentes características, a sua alimentação, o seu habitat...  

Este desafio proporcionou às crianças um conjunto variado de interações, experiências 

e descobertas. A sala dos 3 e 4 anos, projetou a sua escultura inicialmente com apoio 

de um garrafão de detergente e a partir daí foi ouvindo as sugestões dos diferentes 

intervenientes, usando materiais como cartões, rolhas, sacos de café, cápsulas de café, 

entre outros. A sala dos 4 e 5 anos iniciou a escultura com rede de arame e papel de 

jornal para preencher e dar o volume ao mocho. Preferenciaram os rolos de papel 

higiénico e pinhas para dar forma e sensação de movimento ao mocho. Usaram para 

dar vida ao mocho várias técnicas: a pintura, a rasgagem, o recorte e a colagem. Sem 

dúvida, um desafio entusiasmante e bem superado. 
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Sala dos 3 e 4 anos 

Materiais: 

- Garrafão de detergente vazio; 

- Lata de bolachas vazia; 

- Fita cola de pintor; 

- Cola UHU; 

- Jornal; 

- Cápsulas de café; 

- Rolhas de cortiça;  

- Cartão; 

- Caixas de cereais; 

- Tinta preta; 

- Concha do mar; 

- Duas tampas de frascos de vidro; 

- Sacos do café. 

 

Técnicas utilizadas:  

- Pintura; 

- Rasgagem; 

- Recorte; 

- Colagem. 
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Sala dos 4 e 5 anos: 

Materiais: 

- Arame; 

- Rede de arame;  

- Tronco de madeira;  

- Fita cola de pintor; 

- Cola UHU; 

- Jornal; 

- Pinhas; 

- Rolos de papel higiénico; 

- Cartão; 

- Tecido; 

- Cola branca; 

- Duas pérolas para os olhos; 

-Tinta. 

 

Técnicas utilizadas: 

- Pintura; 

- Rasgagem; 

- Recorte; 

- Pasta de papel; 

- Colagem. 

 


