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APRENDIZAGENS ESSENCIAIS (2º CICLO) 
 DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
CONTEÚDOS 

MATERIAIS E 
INSTRUMENTOS DE 

TRABALHO 
ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

Apropriação e 
reflexão 

 Refletir sobre as 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. 

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

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

artesanato, multimédia, entre outros. 

 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. 

 Selecionar com autonomia informação relevante para os trabalhos individuais e de 

grupo. 

 Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo. 

 

 

Conhecedor/ 
sabedor/ 
culto/ 
informado 
(A, B, G, I, J)* 
 
Criativo 
(A, C, D, J)* 
 
Crítico/ 
Analítico 
(A, B, C, D, G) * 
 
Indagador/ 
Investigador 
(C, D, F, H, I) * 
 
Respeitador da 
diferença/ 
do outro 
(A, B, E, F, H) * 
 
Sistematizador/ 
Organizador 
(A, B, C, I, J) * 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) * 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) * 
 
Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 

 

Técnica 
 

Materiais básicos de desenho e 
pintura 
 
Desenho expressivo 
 Suportes e instrumentos de registo 

(materiais riscadores). 

 Técnicas de representação 

 Desenho expressivo e de 

observação (objetos).  

Representação 
Elementos constituintes da 
forma 
 Forma 

 Simplificação e estilização da forma 

 Ponto e linha 

 Linha de contorno, silhueta, 

mancha 

 Textura 

 Estrutura 

 Figura/fundo 

 Volumes (valores de claro-escuro; 

sombra própria e projetada) 

 Módulo/padrão 

 Forma/Função 

 

Desenho técnico 
Geometria 
 Materiais básicos no desenho 

técnico 

 Normas de representação (escalas: 

de redução, de ampliação; 

cotagem) 

 Construções geométricas (retas, 

 

Materiais riscadores 

(lápis grafite, canetas, 

lápis de cor, lápis de 

cera, etc.) 

 

Suportes diversos 

(vários tipos de papel 

e outros suportes) 

 

Materiais de pintura 

(aquosos) 

 

Borracha e afia-lápis 

 

Régua, esquadro e 

compasso 

 

Capa da disciplina 

 

Caderno diário (se for 

pedido pelo professor) 

 

Manual adotado 

Interpretação e 
comunicação 

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

forma, movimento, estrutura, ritmo, proporção, desproporção, entre outros), com 

intencionalidade e sentido crítico, na análise dos trabalhos individuais e de grupo. 

 Interpretar os objectos da cultura visual em função dos contextos e dos públicos. 

 Compreender os significados, processos e intencionalidade(s) 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. 

Experimentação 
e criação 

 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 resolução de problemas no processo de 

produção artística. 



 

OBSERVAÇÕES. 

- O número de aulas previstas situa-se no intervalo de 60 a 70aulas. 

-Os conteúdos serão lecionados ao longo do na letivo, adaptados ao desenvolvimento do trabalho em cada turma, às características dos alunos e às atividades planeadas em articulação 

interdisciplinar do Conselho de Turma 

- As competências do perfil dos alunos são trabalhadas ao longo do segundo ciclo. 

 

        * Legenda (Áreas de Competências do Perfil dos Alunos - ACPA) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 e técnicas adquiridos. 

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

(ex. projecto, portefólio) de trabalho individual, em grupo e em rede. 

 Desenvolver individualmente e em grupo  

projectos 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. 
 

 

 
 
Participativo/ 
Colaborador 
(B, C, D, E, F) * 
 
Responsável/ 
Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)* 
 
 

Cuidador de si e do 
outro 
(B, E, F, G) * 

semirretas, segmentos de reta, 

ponto, linha, retas paralelas, retas 

perpendiculares, retas 

concorrentes, divisão do segmento 

de reta em partes iguais, 

circunferências, divisão da 

circunferência em partes iguais) 

 

Discurso 
Comunicação e narrativa visual 

 Tipos de comunicação 

 Agentes de comunicação 

 Meios de comunicação 

 Códigos de comunicação 

 Comunicar através de imagens 

 Narrativa Visual 

A – Linguagem e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
 

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 


