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Caracterização e Ficha Técnica do Artisancam 
©

 

Nome Artisancam 

Tipo de ferramenta Web / Web 2.0 

Autores e/ou Criadores Artisancam 
©

 

Versão Online, sem indicação de versão 

Tipo de versão Online, gratuita e sem necessidade de registo 

URL’s http://www.artisancam.org.uk/pages/allactivities.php  

Língua(s) Inglês 

Tipo de funções Espaço com um pacote de aplicações interativas multimédia 

diversificadas nas áreas artísticas 

Recursos necessários Computador com acesso à internet e browser (dependendo das 

aplicações, poderá ser necessário alguns plugins como Flash, 

Java ou outros) 

  

Breve descrição O espaço Artisancam tem no seu repositório um vasto conjunto 

de ferramentas que promovem uma visita ao mundo da Arte 

Contemporânea usando uma mistura de vídeos e actividades 

interactivas. É um meio de apresentação do universo da Arte 

contemporânea às crianças de um modo divertido e excitante, 

podendo realizar-se algumas criações. 
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do Artisancam 
©

 

1. Para acedermos a esta ferramenta, devemos, no browser da Internet digitar o seguinte 

endereço http://www.artisancam.org.uk  

 

Figura 1 – Página principal do A r t i s a n c a m  

 

2. Para aceder às actividades bastas clicar na barra cor-de-rosa na palavra Activities, e de 

imediato aparece uma lista com as vinte e três actividades possíveis de explorar nesta 

ferramenta. Pode clicar em All Activities para poder visualizar a página com a descrição 

das actividades, ou então clicar directamente numa delas, aderindo assim à respectiva 

página. 

 

Figura 2 – Interface do A r t i s a n c a m  

 

3. Na página das Actividades pode ler uma pequena descrição de cada uma delas e quais o 

aspectos que pode trabalhar, desde criar painéis para uma rua do Reino Unido, sondar o 

mundo da Cor e até mesmo fotografar uma bailarina. 

 

http://www.artisancam.org.uk/
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Actividade 1: Art Quiz 

 

Figura 3 – Página inicial  

 

Para iniciar o trabalho nesta actividade tem que clicar na palavra GO e 

aguardar uns segundos. De seguida encontramos uma série de questões e para 

começar devemos clicar na seta que nos aponta para o START. A partir deste ponto 

somos conduzidos para opções de resposta e irão aparecendo pequenos vídeo de 

pessoas a responder às mesmas perguntas que nos são colocadas. Para sair basta 

clicar na seta vermelha com a palavra EXIT. 

 

Figura 4 – Seleccionar questões  
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Actividade 2: Art on location 

 

 

Figura 5 – Página inicial  

 

Para começar o trabalho nesta actividade tem que clicar na palavra ENTER e 

aguardar uns segundos e clicar no rectângulo verde GET STARTED. Aqui vamos 

explorar o desenho de um modo interactivo e posteriormente observar os mesmos 

numa localização à nossa escolha. Inicialmente é necessário apontar uma das três 

cidades que nos aparece no mapa e confirmar a nossa opção. De seguida são nos 

fornecidas as instruções da ferramenta. Esta ferramenta permite – nos desenhar com 

diferentes tipos de riscadores, pincel, lápis, stencil, etc. e em seguida colocar o painel 

desenhado na localização escolhida no início.  

 

Figura 6 – Ferramentas do Programa  
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Actividade 3: Car studio  

 

Figura 7 – Página inicial 

 

Esta actividade possibilita compor postais de Natal, utilizando fotografias e 

materiais de pintura como tintas e sprays, podendo também colocar uma moldura e 

colar diferentes tipos de papeis. Para iniciar clicamos na palavra ENTER, já na 

actividade é preciso escolher uma fotografia para colar no postal, basta clicar no ícone 

com a imagem de um computador e seleccionar uma das várias que nos oferece. Em 

seguida é só usar a imaginação e decorar o postal como mais gostamos. Em caso de 

erro ou necessidade de alterar o último passo clicamos no ícone UNDO. 

 

Figura 8 – Ferramentas do Programa  
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Actividade 4: Explore Colour 

 

Figura 9 – Página inicial 

 

 Após aceder à página inicial da actividade basta clicar em ENTER e assim ter 

acesso a outra página e clicar novamente na palavra ENTER para começar a 

trabalhar. Esta actividade proporciona explorar a cor, bem como, ouvir um pouco sobre 

como a cor funciona nos objectos observados. Esta fase é facultativa, visto que 

clicando em SKIP, passamos directamente às ferramentas de trabalho. Em seguida é-

nos apresentado um quadro pintado, uma tela em branco e uma paleta de cores. Aqui 

o objectivo é misturar as cores de modo a atingir os mesmos tons do quadro já 

pintado. Para limpar a palete e iniciar nova mistura de cores basta ir a WIPE. Quando 

finalizar clicar em DONE e poderá ver a sua pintura junto do original numa parde de 

uma galeria. 

 

Figura 10 – Ferramentas do Programa  
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Actividade 5: Explore Cultures 

 

Figura 11 – Página inicial 

 

Explore Cultures permite percorrer o mundo da pintura clássica indiana 

conjugada com elementos contemporâneos. Para iniciar basta clicar em ENTER na 

página inicial e irá encontrar uma opção entre duas pinturas, apenas tem que clicar na 

imagem escolhida para poder explorar a mesma. Esta actividade interactiva funciona 

quase como um jogo de atenção e organização.  

 

Figura 12 – Uma das duas pinturas que podemos optar, do lado esquerdo podemos ler um pequeno 

texto sobre a obra. 
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Actividade 6: Explore Lino – Printing 

 

Figura 13 – Página inicial 

 

Após aceder à página inicial da actividade basta clicar em ENTER e assim ter 

acesso a outra página onde pode optar por três caminhos: EXPLORE, GALLERY e 

ACTIVITY. Em Explore pode conhecer Edward Bawden e ver alguns dos seus 

trabalhos, tal como o seu método de impressão em linóleo. Em Activity vai poder 

explorar as ferramentas do trabalho em linóleo, contém opções de carimbos, tintas e 

papeis. Após criar a sua impressão clicar no lado direito da página em: GO TO 

COLLAGE, aqui poderá escolher novamente um fundo e criar uma composição, 

podendo aumentar e diminuir o tamanho das impressões carregando nas setas do seu 

teclado. Finalmente, após a colagem estar pronta somente necessita de clicar em: 

SEE YOUR PRINT IN ACTION e verá o seu trabalho exposto numa das ruas de 

Londres!  

 

Figura 14 – Resultado final do trabalho de impressão em linóleo. 
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Actividade 7: Explore Perspective 

 

Figura 15 – Página inicial 

 

 Nesta actividade podemos utilizar as ferramentas de modo a compreender 

melhor a perspectiva num desenho ou numa pintura. Para aceder colocar o cursor por 

cima de ENTER clicar e aguardar uns segundos. Em seguida irá observar em 

pormenor a pintura de um festival em Veneza por Canaletto, para passar esta fase 

apenas tem que clicar em SKIP. Para entender a técnica de pintura em perspectiva de 

Canaletto esta actividade cria, de um modo interactivo o transporte de algumas figuras 

pela pintura.  

 

Figura 16 – O ponto de fuga é uma das técnicas exploradas e explicadas nesta ferramenta. 
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Actividade 8: Explore Pop Art 

 

Figura 17 – Página inicial 

 

 A actividade Explore Pop Art dá lugar a uma pequena viagem pelo mundo da 

Arte Pop, observando alguns dos trabalhos de Roy Lichtenstein. Para iniciar clicar na 

caixa amerela ENTER. Seguidamente irá ouvir curiosidades sobre a história da pintura 

de Lichtenstein, terá que, para prosseguir, clicar em NEXT. Por fim encontramos a 

opção de escolha entre três pinturas, e após optar por uma poderá explorar a mesma 

com diferentes filtros e criar a sua própria pintura Pop.  

 

Figura 18 – Pintura criada em Explore Pop Art  
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Actividade 9: Explore Self – Portraits  

 

Figura 19 – Página inicial 

 

 Nesta actividade do Artisancam podemos descobrir como fazer um autorretrato 

com a ajuda das ferramentas do programa. Para começar clicar na caixa preta INTRO. 

De inicio podemos ler um texto sobre o autorretrato e para avançar clicar em NEXT. No 

final desta apresentação poderá, então dar inicio à realização de um retrato, 

escolhendo nas ferramentas o género, tipo de boca, cor da roupa, etc. Quando o nosso 

autorretrato está concluído podemos observá-lo junto de outros realizados na mesma 

actividade do programa. 

 

Figura 20 – Autorretrato em conjunto com outros realizados no programa. 
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Actividade 10: Figure it Out 

 

Figura 21– Página inicial 

 

 Figure it Out é uma actividade que nos permite ver como funciona o desenho 

da figura humana. Para iniciar clicar em ENTER e será levado a pequena introdução 

sobre o funcionamento do corpo humano no desenho. Em seguida explore o programa 

seguindo as instruções apresentadas, poderá optar por diferentes posições do corpo 

humano, como frontal ou lateral e em seguida desenhar por cima da mesma. Para 

acompanhar melhor a linha que está a desenhar basta clicar do lado direito em 

FIGURE OFF, de modo a desaparecer o boneco articulado.  

 

Figura 22 – Processo de desenho por cima do Boneco Articulado. 
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Actividade 11: In the Gallery 

 

Figura 23 – Página inicial 

 

 Para começar a explorar esta actividade basta clicar em ENTER, em seguida 

escreva o seu nome e opte por uma das duas galerias que nos são oferecidas, 

moderna ou tradicional. Posteriormente irá caminhar por uma galeria e poderá explorar 

cada uma das obras clicando em cima das mesmas, para voltar à galeria tem que clicar 

em CLOSE e classificar de 0 a 100 a obra observada. As galerias têm vários pisos e 

oferecem obras bastante interessantes.  

 

Figura 24 – Vista da Galeria de Arte Moderna  
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Actividade 12: Jewellery Designer 

 

Figura 23 – Página inicial 

 

 Jewellery Designer é uma actividade de Artisancam que explora a criação de 

jóias. Para dar ínicio clicar em ENTER e posteriormente escolher o tipo de joia que 

quer realizar. Após esta opção use um dos moldes e decore o mesmo com as 

ferramentas que são oferecidas do lado direito, em seguida basta colocar a pasta 

colorida e polir a jóia. Neste passo tem que ter atenção que deve usar uma máscara 

que aparece no ícone cor-de-rosa. Por fim poderá observar a sua joia concluída.  

 

Figura 24 – Ferramentas da Actividade 
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Actividade 13: Landscape Challenge 

 

Figura 25 – Página inicial 

 

 Esta actividade oferece o contacto com uma paisagem e igualmente um pouco 

da história de um dos mestres da pintura de paisagens. Para iniciar basta clicar em 

ENTER, após este passo irá ver a imagem do mestre John Constable, bem como uma 

das paisagens que o pintor escolheu para desenhar. Aqui terá que colocar a moldura 

que aparece na zona que mais gostar. Posteriormente são oferecidas as ferramentas 

para completar o desafio, pode optar por lápis ou pincel. Depois é só desenhar... Esta 

actividade requer alguma perícia no desenho e destreza na utilização do rato do 

computador!  

 

Figura 26 - Ferramentas da Actividade 
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Actividade 14: Paint Studio 

 

Figura 27 – Página inicial 

 

 Para começar o seu trabalho nesta actividade terá de clicar em ENTER. Paint 

Studio dá-nos a possibilidade de trabalhar em telas utilizando diferentes materiais e 

imagens. Primeiro terá que escolher uma imagem e para tal clique no ícone com a 

figura de um computador. Após escolher coloque na tela na posição que mais gostar, 

em seguida é dar asas à imaginar e utilizar as ferramentas da actividade, pode colar 

jornais, pintar com spray ou tinta. No fim clique em DONE e poderá ver o seu trabalho 

exposto numa parede. 

 

Figura 28 - Ferramentas do Paint Studio 
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Actividade 15: Photoshoot 

 

Figura 29 – Página inicial 

 

 Esta actividade é bastante interessante e uma boa ajuda para quem deseja 

iniciar o seu caminho na fotografia. Para começar clique no rectângulo verde ENTER. 

Em seguida terá que “pegar” na câmara fotográfica, para isso clique em cima da 

mesma. Poderá ver o visor da câmara e optar por vária opções, em seguida clique no 

cenário em que quer fotografar. Vai visualizar uma bailarina e pode fotografá-la em 

movimento ou parada. No fim terá que “ligar” a máquina fotográfica a um computador, 

basta clicar na ficha e verá o resultado final das suas fotografias! Esta actividade não 

será fácil de trabalhar no início mas com várias tentativas irá conseguir uma boa 

fotografia... 

 

Figura 30 - Ferramentas da Câmara fotográfica para trabalhar cada uma delas apenas clicar num dos 

ícones do visor. 
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Actividade 16: Phototropism 

 

Figura 31 – Página inicial 

 

 Fototropismo é a designação dada ao movimento dos seres vivos, especialmente das 

plantas, em resposta a estímulos luminosos que poderão ser de frente para a fonte de luz e em 

sentido oposto a esta, ou ainda perpendicular à direcção desta. Nesta actividade poderá 

explorar o Fototropismo criando uma escultura e expor esta a um ambiente e observar a sua 

mutação. Para iniciar terá que clicar em ENTER, em seguida poderá ouvir uma pequena 

introdução ao tema, caso não deseje esta opção clique em SKIP e entra de imediato nas 

ferramentas. Escolha um caule, uma flor e folhas nas opções que nos aparecem no quadro 

lateral esquerdo. Após criar a sua escultura esta será instalada num ambiente e exposta a 

situações de sol e chuva, para tal clique no rectângulo com a palavra INSTALL. Agora é só 

desfrutar a sua obra e explorar os diferentes tipos de conjugações que esta actividade nos 

oferece. 

  

Figura 32 – Diferentes estados meteorológicos a que a escultura pode ser exposta. 
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Actividade 17: Picture Book Maker 

 

Figura 33– Página inicial 

 

 Esta actividade permite ao seu utilizador criar um livro com imagens e texto. 

Para iniciar clicar em ENTER e verá na parte inferior do seu visor as diferentes 

ferramentas. Pode escolher cenários, animais e vegetação para criar um fundo para a 

sua história. Seguidamente pode acrescentar texto clicando em WRITE, aqui pode 

escrever o título dos livros bem como, escrever a história junto das ilustrações que 

criou no passo anterior. Esta parte pode ser um pouco complicada ao início mas com 

facilidade irá entender como posicionar as letras e o texto. Por fim clicar em FINISH 

BOOK e verá o seu livro concluído, para mudar as páginas clique em NEXT PAGE  e a 

ferramenta automaticamente folheia o seu livro.  

 

Figura 34 - Ferramentas do Paint Studio 
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Actividade 18: Screen Printer 

 

Figura 35 – Página inicial 

 

Para iniciar o seu trabalho nesta actividade clique em GET STARTED. Aqui vai 

aprender a criar e a trabalhar num processo muito próximo do real da serigrafia. Para 

começar terá que “pegar” na peça de recorte situada no lado esquerdo do seu visor, 

em seguida escolha uma das cores que se apresentam por baixo do rectângulo branco. 

Desenhe uma forma à sua vontade, tendo em conta que sempre que deseje mudar a 

cor da forma terá que clicar num balde diferente. Cada forma e cor correspondem a 

uma grade. Para passar ao processo de impressão clique em CUT STENCIL. Aqui vai 

encontrar todas as formas e cores escolhidas no passo anterior, para imprimir clique na 

espátula e arraste a mesma ao longo da tela. Faça este passo para todas as cores, no 

final terá o produto final, uma serigrafia! 

 

Figura 36 - Ferramentas do Screen printer 
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Actividade 19: Sculpturama 

 

Figura 37 – Página inicial 

 

Para utilizar a actividade o seu computador terá que ter instalado o programa 

Shockwave, caso não tenha clique no rectângulo vermelho para o fazer. Após a 

instalação clique em Begin no rectângulo verde, a seguir a este passo pode começar 

clicando em GET STARTED. Pode ver uma pequena introdução à escultura num vídeo, 

para saltar esta fase clique em SKIP VIDEO e depois em ENTER. De seguida escolha 

entre um cenário de uma galeria ou no centro da cidade. O passo seguinte é o de 

escolher o tipo de pedra que deseja trabalhar e cortá-la. A ferramenta irá transportar a 

mesma para o estúdio, agora é só aplicar as ferramentas à sua vontade, pode cortar 

bocados maiores ou menores dependendo da ferramenta de corte. Esta actividade 

também permite ver em diferentes perspectivas da peça esculpida, para isso basta 

clicar nas setas do lado esquerdo do visor.   

 

Figura 38 - Ferramentas do Sculturama 
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 Actividade 20: Slip Decorator 

 

Figura 39 – Página inicial 

Com a atividade Slip decorator pode ter as noções básicas do mundo da 

cerâmica, mesmo que não tenha contacto directo com as técnicas na realidade, estas 

ferramentas possibilitam entender como é o proceso da pintura de uma peça de 

cerâmica. Para começar o seu trabalho clique em ENTER e em seguida em BEGIN 

ACTIVITY. No visor poderá ver as ferramentas do lado esquerdo e na parte inferior, 

aqui pode escolher os tipos de cor e os utensilios de pintura. Para pintar pode escolher 

a opção SPIN PLATE e o prato gira facilitando a pintura em círculo. A actividade 

apresenta também pequenos vídeos da aplicação real das técnicas, para visualizar 

clique em cima das imagens que aparecem do lado esquerdo. Após explorar todas as 

ferramentas clique em FIRE para levar a peça ao forno e em pouco segundos têm o 

seu trabalho pronto! Ao pintar deve ter em atenção que os pigmentos na cerâmica 

antes de cozerem têm uma cor diferente. 

 

Figura 40 - Ferramentas do Slip decorator 
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Actividade 21: Super Action Comic Maker 

 

Figura 41 – Página inicial 

 

 Esta actividade permite realizar pequenas bandas desenhadas de acção. Para 

começar clique em ENTER e em seguida STAR YOUR COMIC. Para utilizar as 

ferramentas clique nas opções do lado esquerdo do visor, pode optar pelo cenário, 

herói e tipo de balão. Terá que realizar sempre os mesmos passos de modo a criar 

algumas vinhetas. Quando escolher o seu herói pode regular a sua escala e 

movimentos nas barras situadas na parte inferior do ecrã. Quando concluir todas as 

frames clique em SEE COMIC e verá o resultado final do seu trabalho. 

 

Figura 42 – Resultado final  
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Actividade 22: Stitch it up 

 

Figura 41 – Página inicial 

 

 Esta actividade é perfeita para os utilizadores que desejem explorar o mundo 

da costura e do bordado. Para iniciar clique em ENTER e depois em START. Em 

primeiro lugar deve escolher o tecido que mais gostar, o passo seguinte é opcional, 

caso deseje desenhe um padrão com a ajuda do marcador, senão clique em GO TO 

THE SEWING TABLE. Com o tecido esticado pode escolher entre várias ferramentas 

posicionadas do lado direito do visor. Depois de as explorar clique na imagem da 

máquina de costura, após clicar nesta ferramenta não pode alterar o seu trabalho pois 

estará concluído. 

 

Figura 42 - Ferramentas do Stitch it up 
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Actividade 23: Trees & Tides 

 

Figura 43 – Página inicial 

 

Para começar a trabalhar em Trees & Tides clique em ENTER. Esta actividade 

propõe ao utilizador “brincar” com a natureza e interagir com os seus elementos 

naturais. Para tal terá que optar por um cenário de praia BEACH ou floresta WOODS 

nas placas que nos aparecem no visor. De seguida irá caminhar um pouco por estes 

trilhos e criar a sua própria natureza clicando nos elementos, pedras, paus ou folhas. 

No final pode tirar uma fotografia ao seu trabalho e enviar para um amigo ou apenas 

guardar.  

 

Figura 44 – Opções de cenários de trabalho: BEACH ou WOODS 

 


