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PLANIFICAÇÃO ANUAL
Documentos Orientadores: Programa de Expressões do 1º Ciclo do Ensino Básico / Aprendizagens Essenciais do 1º Ciclo

TEMAS/DOMÍNIOS

CONTEÚDOS

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

TEMPO

AVALIAÇÃO

1º e 2º SEMESTRES

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO

O aluno deve ficar capaz de:
- Descoberta e organização progressiva de
volumes

Ao longo do
ano letivo

- Participação
- Criatividade

- Modelagem e escultura.
- Destreza manual
- Observar os diferentes universos visuais, tanto
do património local como global (obras e artefactos de arte – pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia, banda desenhada,
entre outros), utilizando um vocabulário específico e adequado.
- Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha, textura, padrão, proporção
e desproporção, plano, luz, espaço, volume, movimento, ritmo, matéria, entre outros).
- Explorar e tirar partido da resistência e plasticidade de alguns materiais: da areia, barro, pasta
de papel, plasticina.
- Construções

- Modelar, usando apenas as mãos.

- Observação de habilidade
- Aplicação dos conceitos
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- Montar e desmontar objetos.
- Inventar novos objetos.
- Construir sólidos geométricos.
INTERPRETAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
• Descoberta e organização progressiva
de superfícies:

- Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a
construir múltiplos discursos e leituras da(s) realidade(s).
- Compreender a intencionalidade dos símbolos e
dos sistemas de comunicação visual.
- Apreciar as diferentes manifestações artísticas e
outras realidades visuais.

Exploração de técnicas diversas de expressão

- Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento do(s) gosto(s): escolher, sintetizar,
tomar decisões, argumentar e formar juízos críti- Desenho de expressão livre e pintucos.
ra;
- Desenhar livremente em superfícies diversas.
- Explorar as possibilidades técnicas de dedos,
paus, giz, lápis de cor, lápis de cera, feltros, tintas,
pincéis…, utilizando suportes de diferentes tamanhos, espessuras, texturas e cores.
- Exploração de técnicas diversas de expressão:
recorte, colagem, dobragem, impressão e cartazes;

Experimentação e
criação

- Criar frisos de cores, preenchendo quadrículas.
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- Utilizar a régua, o esquadro e o compasso.
Exploração de técnicas diversas de expressão

- Impressão

- Explorar e utilizar materiais diversos.
- Estampar elementos naturais.
Imprimir com carimbos.

- Tecelagem
- Tecer com diferentes materiais
- Cartazes

- Recortar e colar elementos para realizar
composições com fim comunicativo.

