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Introdução 

O Programa de Complemento à Educação Artística foi elaborado tendo em conta a 

legislação em vigor, as opções do Projeto Educativo 2017/2021 e as características do 

contexto escolar.  

Normativamente, este documento assenta no estatuído no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 

de julho, e no despacho normativo nº10-B/2018, segundo o qual o currículo nacional é 

adaptado ao contexto do agrupamento de escolas através de estratégias de 

desenvolvimento definidas por meio do projeto Curricular de Agrupamento e que os 

professores adequarão ao contexto de cada turma.  

A disciplina de Complemento à Educação Artística está integrada nas matrizes do 2.º e 3.º 

ciclo de escolaridade, tendo como referência os conteúdos das matrizes das disciplinas de 

Educação Musical, Educação Visual e Educação Tecnológica. No 2.º ciclo, a designação 

de “Criatividade Musical” está associada à matriz dos conteúdos do 5º ano de escolaridade 

de Educação Musical e de “Oficina de Artes" que se associa a matriz dos conteúdos do 6º 

ano de escolaridade de Educação Visual e, no 3.º ciclo, de “Oficina de Artes” que integra a 

matriz dos conteúdos do 7º e 8º ano de escolaridade de Educação Tecnológica e “Oficinas 

de Artes”. 
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2º ciclo 

5.º ano “Criatividade Musical” 

6.º ano “Oficina de Artes” 

3º ciclo 

7.º ano “Oficina de Artes” 

8.º ano “Oficina de Artes” 

 

Esta opção resulta da assunção de que as artes constituem uma componente estruturante 

e transdisciplinar do currículo - veículo de uma eficaz mobilização de literacias diversas, de 

múltiplas competências (teóricas e práticas), promovendo a curiosidade intelectual, o 

espírito crítico e interventivo, a criatividade e o trabalho colaborativo, contribuindo para a 

formação global dos alunos. 

“A beleza salvará o mundo” 

                                                                           Dostoievski 
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Enquadramento legal 

Decreto-Lei n.º 55/2018 

de 6 de julho 

Artigo 13.º 

7 - As matrizes curriculares-base do ensino básico geral incluem a componente de Complemento à 

Educação Artística, prevendo: 

a) No 2.º ciclo, a possibilidade de oferta que visa a frequência, ao longo do ciclo, de outros domínios 

da área artística e cuja oferta é objeto de decisão da escola, bem como a sua organização, o tempo 

que lhe é destinado e as regras de frequência, privilegiando, para o efeito, os recursos humanos 

disponíveis; 

b)  No 3.º ciclo, a integração como disciplina na área da Educação Artística e Tecnológica que visa a 

frequência de Educação Tecnológica e ou de outra na área artística, privilegiando, para o efeito, os 

recursos humanos disponíveis. 

 

Despacho Normativo n.º 10-B/2018 

Artigo 11.º 

 9 — O Complemento à Educação Artística, no 2.º ciclo do ensino básico, é oferecido com recurso 

às horas do crédito horário cabendo a cada escola decidir quanto à oferta desta componente, bem 

como sobre a sua organização, o tempo que lhe é destinado e as regras de frequência privilegiando, 

para o efeito, os recursos humanos disponíveis. 

 
 

Fundamentos  

O ser humano, à medida que cresce, vai evoluindo na sua representação gráfica na 

perceção pelo que o rodeia interrogando-se sobre a maneira como os objetos se 

apresentam aos seus olhos. A Inteligência visual-espacial, defendida por Gerdner, é na 

realidade um “apuramento das perceções sensório-motoras, que permitem uma boa 

discrição das cores, das formas, das texturas, das dimensões e das relações espaciais” 

(Zenhas, 2006). Podendo a inteligência “ser ensinada, treinada e desenvolvida e que tal 

depende, entre outros fatores, da existência de oportunidades e de experiências” (idem, 

ibidem). 
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Sendo esse um dos papéis que a escola tem, como também os seus educadores, de 

promoverem oportunidades de desenvolvimento da sua inteligência.  

 

Operacionalização 

Para o desenvolvimento do Complemento à Educação Artística os alunos do ensino básico 

devem vivenciar o desenvolvimento das competências artísticas, devendo fomentar a 

criação de pontes entre a escola e as estruturas culturais nacional/local deste nível de 

ensino definido no perfil do aluno para cada ciclo bem coma as aprendizagens essenciais, 

estruturantes de carácter transversal para cada um dos ciclos.,  

A dimensão cultural atravessa todo o currículo levando o aluno a estruturar a sua identidade 

pessoal e social e construindo uma visão crítica do mundo à sua volta através do 

conhecimento de fenómenos científicos, sociais, económicos, tecnológicos e artísticos e 

das suas inter-relações.  

 

Aprendizagens Essenciais 

As Aprendizagens Essenciais como sendo, os conhecimentos, as capacidades e as 

atitudes que os alunos têm a desenvolver em cada ano de escolaridade, devem ser 

aprofundadas, reforçadas e enriquecidas nesta nova disciplina de Complemento à 

Educação Artística. 

Os domínios a serem desenvolvidos no 2º ciclo estão relacionados com as aprendizagens 

Essenciais:  

 

❖ EDUCAÇÃO MUSICAL 

Domínio: EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

• IMPROVISAR peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da 

música (timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos recursos 

(fontes sonoras convencionais e não convencionais, imagens, esculturas, textos, 

vídeos, gravações, etc.) e com técnicas e tecnologias gradualmente mais complexas.  

• Compor peças musicais com diversos propósitos, combinando e manipulando 

vários elementos da música (altura, dinâmica, ritmo, forma, timbres e texturas), 
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utilizando recursos diversos (voz, corpo, objetos sonoros, instrumentos musicais, 

tecnologias e software).  

• Mobilizar aprendizagens de diferentes áreas do conhecimento para a construção do 

seu referencial criativo. 

 

Domínio: INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

• Cantar, a solo e em grupo, a uma e duas vozes, repertório variado com e sem 

acompanhamento instrumental, evidenciando confiança e domínio básico da técnica 

vocal.  

• Tocar diversos instrumentos acústicos e eletrónicos, a solo e em grupo, repertório 

variado, controlando o tempo, o ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza e 

confiança.  

• Interpretar, através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes.  

• Mobilizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais 

diferenciados.  

• Publicar, na internet, criações musicais (originais ou de outros), construindo, por 

exemplo, playlists, podcasts e blogs.  

• Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a música com 

outras áreas do conhecimento. 

 

Domínio: APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO  

• Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, 

tímbricas e de textura em peças musicais de épocas, estilos e géneros musicais 

diversificados.  

• Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para documentar, 

descrever e comparar diversas peças musicais.  

• Investigar diferentes tipos de interpretações escutadas e observadas em 

espetáculos musicais (concertos, bailados, teatros musicais, óperas e outros), ao 

vivo ou gravados, de diferentes tradições e épocas utilizando vocabulário 

apropriado.  
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• Comparar criticamente estilos e géneros musicais, tendo em conta os 

enquadramentos socioculturais do passado e do presente.  

• Relacionar a sua experiência musical com outras áreas do conhecimento, através 

de atividades diversificadas que integrem e potenciem a transversalidade do saber.  

• Identificar criticamente a música, enquanto modo de conhecer e dar significado ao 

mundo, relacionando-a com o seu dia a dia, e os seus mundos pessoais e sociais. 

 

❖ EDUCAÇÃO VISUAL  

Domínio: APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO  

• Identificar diferentes manifestações culturais do património local e global (obras e 

artefactos de arte, pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia; 

instalação, land´art, banda desenhada, design, arquitetura, artesanato, multimédia e 

linguagens cinematográficas), utilizando um vocabulário específico e adequado.  

• Compreender os princípios da linguagem das artes visuais integrada em diferentes 

contextos culturais (estilos e movimentos artísticos, épocas e geografias).  

• Reconhecer a tipologia e a função do objeto de arte, design, arquitetura e artesanato 

de acordo com os contextos históricos, geográficos e culturais.  

• Descrever com vocabulário adequado (qualidades formais, físicas e expressivas) os 

objetos artísticos.  

• Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta as técnicas e tecnologias 

artísticas (pintura, desenho, escultura, fotografia, banda desenhada, artesanato, 

multimédia, entre outros).  

 

Domínio: INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

• Selecionar com autonomia informação relevante para os trabalhos individuais e de 

grupo.  

• Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual (luz, cor, espaço, forma, 

movimento, ritmo; proporção, desproporção, entre outros), com intencionalidade e 

sentido crítico, na análise dos trabalhos individuais e de grupo;  
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• Interpretar os objetos da cultura visual em função do(s) contexto(s) e dos(s) 

públicos(s);  

• Compreender os significados, processos e intencionalidades dos objetos artísticos;  

• Intervir na comunidade, individualmente ou em grupo, reconhecendo o papel das 

artes nas mudanças sociais;  

• Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos (pintura, escultura, 

desenho, fotografia, multimédia, entre outros);  

• Transformar narrativas visuais, criando novos modos de interpretação;  

 

Domínio: EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  

• Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do 

mundo;  

• Utilizar diferentes materiais e suportes para realização dos seus trabalhos;  

• Reconhecer o quotidiano como um potencial criativo para a construção de ideias, 

mobilizando as várias etapas do processo artístico (pesquisa, investigação, 

experimentação e reflexão);  

• Inventar soluções para a resolução de problemas no processo de produção artística;  

• Tomar consciência da importância das características do trabalho artístico 

(sistemático, reflexivo e pessoal) para o desenvolvimento do seu sistema próprio de 

trabalho;  

• Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções, evidenciando 

os conhecimentos adquiridos;  

• Recorrer a vários processos de registo de ideias (ex.: diários gráficos), de 

planeamento (ex.: projeto, portefólio) de trabalho individual, em grupo e em rede; 

• Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo a 

cruzamentos disciplinares (artes performativas, multimédia, instalações, happening, 

entre outros);  

• Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando a organização dos 

elementos visuais com ideias e temáticas, inventadas ou sugeridas.  
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Os domínios a serem desenvolvidos no 3º ciclo estão relacionados com as aprendizagens 

Essenciais. 

 

❖ EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  

 Domínio: PROCESSOS TECNOLÓGICOS 

• Distinguir as fases de realização de um projeto: identificação, pesquisa, realização 

e avaliação.  

• Identificar e representar as necessidades e oportunidades tecnológicas decorrentes 

da observação e investigação de contextos socias e comunitários.  

• Identificar requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de 

projetos.  

• Reconhecer a importância dos protótipos e teste para o desenvolvimento e melhoria 

(aplicações de criação e tratamento de imagem 2D e 3D) dos projetos.  

• Comunicar, através do desenho, formas de representação gráfica das ideias e 

soluções, utilizando: esquemas, codificações e simbologias, assim como meios 

digitais com ferramentas de modelação e representação. 

• Diferenciar modos de produção (artesanal, industrial), analisando os fatores de 

desenvolvimento tecnológico.  

• Compreender a importância dos objetos técnicos face às necessidades humanas. 

 

Domínio: RECURSOS E UTILIZAÇÕES TECNOLÓGICAS 

• Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, adequando os meios materiais e 

técnicos à ideia ou intenção expressa. 

•  Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, mecânicas e tecnológicas), através 

do exercício sistemático dos diferentes sentidos, estabelecendo relações com a 

utilização de técnicas específicas de materiais: madeiras, papéis, plásticos, fios 

têxteis, pastas entre outros.  
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• Selecionar materiais de acordo com as suas características físicas e mecânicas. 

Investigar, através de experiências simples, algumas características de materiais 

comuns (dureza, flexibilidade, resistência, elasticidade, plasticidade).  

• Manipular operadores tecnológicos (de energia, movimento/mecanismos, estruturas 

resistentes) de acordo com as suas funções, princípios e relações com as produções 

tecnológicas.  

• Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais, 

tendo em atenção a sustentabilidade ambiental 

• Utilizar as principais técnicas de transformação dos materiais usados (união, 

separação-corte, assemblagem, conformação), identificando os utensílios e as 

ferramentas na realização de projetos. Identificar fontes de energia e os seus 

processos de transformação (elétrico, térmico, mecânico e sonoro), relacionando-as 

com soluções tecnológicas aplicáveis aos projetos.  

• Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de normas de higiene 

e segurança na utilização de recursos tecnológicos. 

         

Domínio: TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

• Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente, explicitando as 

suas funções, vantagens e impactos (positivos ou negativos) pessoais, sociais e 

ambientais.  

• Compreender a evolução dos artefactos, objetos e equipamentos, estabelecendo 

relações entre o presente e o passado, tendo em conta contextos sociais e naturais 

que possam influenciar a sua criação, ou reformulação.  

• Analisar situações concretas como consumidor prudente e defensor do património 

cultural e natural da sua localidade e região, manifestando preocupações com a 

conservação da natureza e respeito pelo ambiente. 

 

Como também se deve ter sempre em consideração/articulação o perfil do aluno dando-

lhe maior enfase nas áreas: 

• Raciocínio e resolução de problemas,  



Complemento à Educação Artística                                                          10 

 

• Pensamento crítico e pensamento criativo, 

•  Relacionamento interpessoal,  

• Desenvolvimento pessoal e autonomia,  

• Saber científico, técnico e tecnológico,  

• Sensibilidade estética e artística  

•  Informação e comunicação. 

 

FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO EM COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTISTICA  

A abordagem curricular da Complemento à Educação Artística faz-se a dois níveis: 

A - Ao nível de cada turma; 

B - Ao nível global da escola 

 

A - AO NÍVEL DA TURMA  

No 2.º ciclo do ensino básico, disciplina autónoma – Complemento à Educação artística sob 

a responsabilidade de um docente da disciplina de Educação Musical no 5ºano de 

escolaridade e de um docente da disciplina de Educação Visual no 6º ano de escolaridade, 

sobre o qual é decorrente da decisão acerca dos domínios a trabalhar e das competências 

a desenvolver ao longo do ano, aprovadas em sede de Conselho de Turma e enquadrados 

no Perfil do aluno. 

No 3.º ciclo do ensino básico disciplina autónoma – Complemento à Educação artística (Ed. 

Tecnológica) sob a responsabilidade de um docente no 7º e 8º ano sobre o qual é 

decorrente da decisão acerca dos domínios a trabalhar e das competências a desenvolver 

ao longo do ano, aprovadas em sede de Conselho de Turma e enquadrados no Perfil do 

aluno. 

A disciplina Complemento à Educação Artística irá funcionar numa organização anual. 

 

B - AO NÍVEL GLOBAL DA ESCOLA 

A escola no seu todo deve assentar as suas práticas quotidianas em valores e princípios 

de harmonia, de forma a criar um clima aberto e livre para a discussão ativa de projetos 

que possam movimentar a vida de todos os membros da comunidade escolar.  
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A diversidade de metodologias e de práticas pedagógicas adotadas na escola deve ser 

indutora à aplicação em experiências reais de participação e de vivência artística de forma 

adequada a cada nível de educação e ensino. 

 

O desenvolvimento desta componente artística deve ser exercido, de modo que as crianças 

e jovens, ao longo dos diferentes ciclos, experienciem e adquiram competências e 

conhecimentos em várias vertentes  

A componente de CEA, em todos os níveis e ciclos de ensino, é objeto de avaliação, em 

conformidade com a sua presença nas matrizes curriculares-base e no quadro da legislação 

em vigor. 

 

OBJETIVOS 

• Sensibilizar a comunidade para a importância das artes no processo educativo;  

• Desenvolver o pensamento crítico;  

• Promover criatividade e perceção estética; 

• Desenvolver a autonomia;  

• Promover a inclusão da opinião dos pares para a melhoria e aprofundamento de 

saberes; 

• Desenvolver a motricidade (fina); 

• Desenvolver o planeamento, a organização e apresentação de tarefas; 

• Desenvolver a sensibilidade para as questões ambientais e a 

reutilização/recuperação de materiais e equipamentos; 

• Desenvolver os conhecimentos sobre as qualidades dos materiais e as técnicas a 

serem aplicadas; 

• Selecionar e organizar as fontes sonoras de acordo com a sua intenção expressiva; 

• Sensibilizar para método de higiene e segurança no trabalho; 

• Sensibilizar para a prevenção do ambiente em geral, reutilizando alguns materiais 

para a confeção/criação de trabalhos; 

• Contribuir para a qualidade estética do ambiente, do espaço e dos equipamentos. 

• Promover experiências sonoras e musicais; 

• Desenvolver a consciência e progressivo domínio técnico da voz e dos instrumentos 

na performance musical; 
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• Promover o cruzamento de diferentes áreas do saber. 

 

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 

❖ Educação Musical 

• Timbre 

• Altura 

• Dinâmica 

• Ritmo 

• Voz 

• Forma 

• Textura 

• Interpretação corporal, vocal e instrumental 

• Movimento 

 

❖ Educação Visual e Educação Tecnológica 

• Desenho  

• Pintura  

• Escultura  

• Fotografia 

• Gravura 

•  Artes e Ofícios 

• (…) 

 

 

METODOLOGIA  

A diversidade de metodologias e de práticas pedagógicas adotadas na disciplina deve ser 

indutora à aplicação em experiências reais de participação e de vivência da educação 

artística, de forma adequada a cada nível de educação e de ensino. 

A metodologia a utilizar em CEA visa implementar algumas técnicas no 

conhecimento/manuseamento/recuperação/reutilização/ de materiais e interpretação vocal, 

corporal e instrumental/improvisação/gravação/exploração de fontes sonoras contribuindo 
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assim para desenvolver o trabalho individual /grupo dos alunos, a sua autonomia, os valores 

cívicos e a criatividade. Pretende-se também a aplicação e consolidação de técnicas 

desenvolvidas na lecionação dos conteúdos programáticos de duas disciplinas – Educação 

Musical, Educação Visual e Educação Tecnológica. 

 

AVALIAÇÃO  

O processo de ensino, aprendizagem e avaliação nesta disciplina deve integrar e refletir 

sobre a natureza cognitiva/criativa, pessoal, social e emocional, desenvolvidas e 

demonstradas pelos alunos através de evidências. Todos os aspetos da avaliação serão 

recolhidos com base na observação, na participação oral e nos trabalhos realizados. A 

avaliação não incide apenas nos produtos finais, mas essencialmente na evolução do 

processo criativo 

Tendo em conta as características desta componente, a avaliação deverá ter lugar de forma 

contínua e sistemática, adaptada aos avaliados, às atividades e aos contextos em que 

ocorre. Assim, as formas de recolha de informação deverão ser diversificadas e devem ser 

utilizadas diferentes técnicas e instrumentos de avaliação, valorizando o desenvolvimento 

atividades. 

Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico a avaliação na disciplina de CEA é proposta pelo 

professor da disciplina de Complemento à Educação Artística e é da responsabilidade do 

Conselho de Turma.  

Compreende as modalidades formativa e sumativa. A avaliação sumativa, a realizar no final 

de cada período, expressa-se de forma qualitativa e quantitativa, na escala de 1 a 5, 

contando para a progressão ou retenção do aluno.  

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

• Fichas de análise de trabalho; 

• Grelhas de autoavaliação; 

• Grelhas de avaliação do trabalho de grupo/individual; projeto e/ou outros;   

• Grelhas de observação do comportamento, participação, empenho... 

• Apresentações públicas; 
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Agrupamento de 
Escolas de Mondim de Basto 

 

   Planificação Anual 

Complemento à Educação Artística (Criatividade Musical- EM) 5º ANO                                                   2019/2020                                                                                                                                                                                                                                              

1ºPeríodo 2ºPeríodo 
 

3ºPeríodo 

 
Unidades de 

trabalho/Conteúdos/Ativ
idades 

Aulas 

previstas 

(50minutos) 

 

 
Unidades de 

trabalho/Conteúdos/Ativid
ades 

Aulas 

previstas 

(50minutos) 

 
Unidades de 

trabalho/Conteúdos/Ativida
des 

Aulas 

previstas 

(50minutos) 

 

  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Aprendizagens Essenciais: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

 

Domínio: EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  

• IMPROVISAR peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da música (timbre, 
altura, dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos recursos (fontes sonoras convencionais 
e não convencionais, imagens, esculturas, textos, vídeos, gravações, etc.) e com técnicas e 
tecnologias gradualmente mais complexas;  

• Compor peças musicais com diversos propósitos, combinando e manipulando vários elementos da 
música (altura, dinâmica, ritmo, forma, timbres e texturas), utilizando recursos diversos (voz, corpo, 
objetos sonoros, instrumentos musicais, tecnologias e software); 

• Mobilizar aprendizagens de diferentes áreas do conhecimento para a construção do seu referencial 
criativo. 

 
Domínio: INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

• Cantar, a solo e em grupo, a uma e duas vozes, repertório variado com e sem acompanhamento 
instrumental, evidenciando confiança e domínio básico da técnica vocal;  

• Tocar diversos instrumentos acústicos e eletrónicos, a solo e em grupo, repertório variado, 
controlando o tempo, o ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza e confiança.  

• Interpretar, através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes;  

• Mobilizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados;  

• Publicar, na internet, criações musicais (originais ou de outros), construindo, por exemplo, playlists, 
podcasts e blogs;  

• Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas do 
conhecimento. 

 

Domínio: APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
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• Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, tímbricas e de textura 
em peças musicais de épocas, estilos e géneros musicais diversificados; 

• Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para documentar, descrever e comparar 
diversas peças musicais; 

• Investigar diferentes tipos de interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais 
(concertos, bailados, teatros musicais, óperas e outros), ao vivo ou gravados, de diferentes tradições 
e épocas utilizando vocabulário apropriado;  

• Comparar criticamente estilos e géneros musicais, tendo em conta os enquadramentos 
socioculturais do passado e do presente;  

• Relacionar a sua experiência musical com outras áreas do conhecimento, através de atividades 
diversificadas que integrem e potenciem a transversalidade do saber; 

• Identificar criticamente a música, enquanto modo de conhecer e dar significado ao mundo, 
relacionando-a com o seu dia a dia, e os seus mundos pessoais e sociais. 

 

Áreas de Competências do Perfil do Aluno- Legenda 

A – Linguagens e textos  
 

D – Pensamento crítico e 
pensamento criativo  
 

G – Bem-estar, saúde e 
ambiente  
 

J – Consciência e domínio 
do corpo  
 

B – Informação e comunicação  
 

E – Relacionamento interpessoal  
 

H – Sensibilidade estética e 
artística  
 

 

C – Raciocínio e resolução de 
problemas  
 

F – Desenvolvimento pessoal e 
autonomia  
 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico  
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Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto 

 

   Planificação Anual 

Complemento à Educação Artística (Oficina de Artes-EV) 6º ANO                                  2019/2020                                                                                                                                                                                                                                              

1ºPeríodo 2ºPeríodo 
 

3ºPeríodo 

 
Unidades de 

trabalho/Conteúdos/Ativ
idades 

Aulas 

previstas 

(50minutos) 

 

 
Unidades de 

trabalho/Conteúdos/Ativid
ades 

Aulas 

previstas 

(50minutos) 

 
Unidades de 

trabalho/Conteúdos/Ativida
des 

Aulas 

previstas 

(50minutos) 

 

  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Aprendizagens Essenciais: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

 

 

Domínio: APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

o Identificar diferentes manifestações culturais do património local e global (obras e artefactos de arte, 
pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia; instalação, land´art, banda desenhada, 
design, arquitetura, artesanato, multimédia e linguagens cinematográficas), utilizando um vocabulário 
específico e adequado.  

o Compreender os princípios da linguagem das artes visuais integrada em diferentes contextos culturais 
(estilos e movimentos artísticos, épocas e geografias).  

o Reconhecer a tipologia e a função do objeto de arte, design, arquitetura e artesanato de acordo com os 
contextos históricos, geográficos e culturais.  

o Descrever com vocabulário adequado (qualidades formais, físicas e expressivas) os objetos artísticos.  
o Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta as técnicas e tecnologias artísticas (pintura, 

desenho, escultura, fotografia, banda desenhada, artesanato, multimédia, entre outros).  
 

Domínio: INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
           Selecionar com autonomia informação relevante para os trabalhos individuais e de grupo.  
o Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual (luz, cor, espaço, forma, movimento, ritmo; 

proporção, desproporção, entre outros), com intencionalidade e sentido crítico, na análise dos trabalhos 
individuais e de grupo;  

o Interpretar os objetos da cultura visual em função do(s) contexto(s) e dos(s) públicos(s);  
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o Compreender os significados, processos e intencionalidades dos objetos artísticos;  
o Intervir na comunidade, individualmente ou em grupo, reconhecendo o papel das artes nas mudanças 

sociais;  
o Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos (pintura, escultura, desenho, fotografia, 

multimédia, entre outros);  
o Transformar narrativas visuais, criando novos modos de interpretação;  
 

Domínio: EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  

          Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo;  
 
o Utilizar diferentes materiais e suportes para realização dos seus trabalhos;  
o Reconhecer o quotidiano como um potencial criativo para a construção de ideias, mobilizando as várias 

etapas do processo artístico (pesquisa, investigação, experimentação e reflexão);  
o Inventar soluções para a resolução de problemas no processo de produção artística;  
o Tomar consciência da importância das características do trabalho artístico (sistemático, reflexivo e 

pessoal) para o desenvolvimento do seu sistema próprio de trabalho;  
o Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções, evidenciando os conhecimentos 

adquiridos;  
o Recorrer a vários processos de registo de ideias (ex.: diários gráficos), de planeamento (ex.: projeto, 

portefólio) de trabalho individual, em grupo e em rede; 
o Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo a cruzamentos disciplinares 

(artes performativas, multimédia, instalações, happening, entre outros);  
o Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando a organização dos elementos visuais com 

ideias e temáticas, inventadas ou sugeridas.  
 

Áreas de Competência do Perfil do Aluno – Legenda 

 

A – Linguagens e textos  
 

D – Pensamento crítico e 
pensamento criativo  
 

G – Bem-estar, saúde e 
ambiente  
 

J – Consciência e domínio do 
corpo  
 

B – Informação e comunicação  
 

E – Relacionamento interpessoal  
 

H – Sensibilidade estética e 
artística  
 

 

C – Raciocínio e resolução de problemas  
 

F – Desenvolvimento pessoal e 
autonomia  
 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico  
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Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto 
 

   Planificação Anual 

Complemento à Educação Artística (Oficina de Artes -ET) 7º/8º ANO                            2019/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1ºPeríodo 2ºPeríodo 
 

3ºPeríodo 

 
Unidades de 

trabalho/Conteúdos/Ativ
idades 

Aulas 

previstas 

(50minutos) 

 

 
Unidades de 

trabalho/Conteúdos/Ativid
ades 

Aulas 

previstas 

(50minutos) 

 
Unidades de 

trabalho/Conteúdos/Ativida
des 

Aulas 

previstas 

(50minutos) 

 

  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Aprendizagens Essenciais: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

 

 Domínio: PROCESSOS TECNOLÓGICOS 

 

• Distinguir as fases de realização de um projeto: identificação, pesquisa, realização e avaliação.  

• Identificar e representar as necessidades e oportunidades tecnológicas decorrentes da observação 
e investigação de contextos socias e comunitários.  

• Identificar requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de projetos.  

• Reconhecer a importância dos protótipos e teste para o desenvolvimento e melhoria (aplicações de 
criação e tratamento de imagem 2D e 3D) dos projetos.  

• Comunicar, através do desenho, formas de representação gráfica das ideias e soluções, utilizando: 
esquemas, codificações e simbologias, assim como meios digitais com ferramentas de modelação e 
representação. 

• Diferenciar modos de produção (artesanal, industrial), analisando os fatores de desenvolvimento 
tecnológico.  

• Compreender a importância dos objetos técnicos face às necessidades humanas. 

 

 Domínio: RECURSOS E UTILIZAÇÕES TECNOLÓGICAS 

 

• Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, adequando os meios materiais e técnicos à ideia ou 
intenção expressa. 
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• Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, mecânicas e tecnológicas), através do exercício 
sistemático dos diferentes sentidos, estabelecendo relações com a utilização de técnicas específicas 
de materiais: madeiras, papéis, plásticos, fios têxteis, pastas entre outros.  

• Selecionar materiais de acordo com as suas características físicas e mecânicas. Investigar, através de 
experiências simples, algumas características de materiais comuns (dureza, flexibilidade, resistência, 
elasticidade, plasticidade).  

• Manipular operadores tecnológicos (de energia, movimento/mecanismos, estruturas resistentes) de 
acordo com as suas funções, princípios e relações com as produções tecnológicas.  

• Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais, tendo em atenção a 
sustentabilidade ambiental 

• Utilizar as principais técnicas de transformação dos materiais usados (união, separação-corte, 
assemblagem, conformação), identificando os utensílios e as ferramentas na realização de projetos. 
Identificar fontes de energia e os seus processos de transformação (elétrico, térmico, mecânico e 
sonoro), relacionando-as com soluções tecnológicas aplicáveis aos projetos.  

• Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de normas de higiene e segurança na 
utilização de recursos tecnológicos. 

 

Domínio: TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

 

• Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente, explicitando as suas funções, 
vantagens e impactos (positivos ou negativos) pessoais, sociais e ambientais.  

• Compreender a evolução dos artefactos, objetos e equipamentos, estabelecendo relações entre o 
presente e o passado, tendo em conta contextos sociais e naturais que possam influenciar a sua 
criação, ou reformulação.  

• Analisar situações concretas como consumidor prudente e defensor do património cultural e natural 
da sua localidade e região, manifestando preocupações com a conservação da natureza e respeito 
pelo ambiente. 

 

Áreas de Competências do Perfil do Aluno – Legenda 

 

A – Linguagens e textos  
 

D – Pensamento crítico e 
pensamento criativo  
 

G – Bem-estar, saúde e 
ambiente  
 

J – Consciência e domínio do 
corpo  
 

B – Informação e comunicação  
 

E – Relacionamento interpessoal  
 

H – Sensibilidade estética e 
artística  
 

 

C – Raciocínio e resolução de problemas  
 

F – Desenvolvimento pessoal e 
autonomia  
 

I – Saber científico, técnico e 
tecnológico  
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Complemento à Educação Artística 

Ficha Autoavaliação                                                                                                              Ano letivo 2019/20                                                                              

Nome: ________________________________________________________________  Ano: ____ Turma: _____ Nº: _____ 

 

 

 
Descritores/ indicadores de aprendizagem 

 

1.º período 2.º período 3.º período 
 

NS 
 

S 
 

SB 
 

EX 
 

NS 
 

S 
 

SB 
 

EX 
 

NS 
 

S 
 

SB 
 

EX 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

S 

Aplicaste na prática os conhecimentos adquiridos             
Executaste com destreza e rigor as técnicas e os 
instrumentos 

            

Dominaste o vocabulário específico             
Foste responsável na realização das tarefas             
Cumpriste os tempos e as regras de execução             
Foste capaz de proceder às alterações necessárias             

C
A

P
A

C
ID

A
D

ES
 Foste autónomo na realização das tarefas              

Respeitaste e cooperaste com os colegas             
Estiveste motivado e persistente na realização do 
trabalho 

            

Desenvolveste o espirito crítico             

A
TI

TU
D

ES
 

Foste organizado             
Trouxeste os materiais necessários             
Participaste com cidadania nos projetos             
Foste assíduo e pontual             
Participaste com empenho na realização das atividades             

O que valeu apena/o que foi importante nas 
atividades que desenvolvi 

 
 
 
 

  

O que gostaria que tivesse sido diferente  
 
 
 

  

Classificação proposta (menção quantitativa)    

Domínios 

Experimentação e Criação 
 

Processos Tecnológicos 
 

Interpretação e Comunicação 
 

Recursos e Utilizações Tecnológica 
 

Apropriação e Reflexão  Tecnologia e Sociedade  
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 _____/____/_____ 
O/A aluno(a) 

.................................... 

_____/____/_____ 
O/A aluno(a) 

.................................... 

_____/____/_____ 
O/A aluno(a) 

.................................... 

 

Aprovado em  Conselho Pedagógico 

16 julho 2019 

 


