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Aulas previstas 
1º Período 2º Período 3º Período 

26 / 28 22 / 24 14 / 16 
 
 

Domínios Conteúdos 
 

 
 
 
 
Apropriação e 
reflexão 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretação e 
comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
Experimentação 
e criação 
 
 
 

 
Luz/Cor 
- Perceção da cor 
- Teoria da cor  
- Cores primárias e secundárias 
- Cores complementares;  
- Cores quentes, frias e neutras;  
- Gradações e gama de cores 
 
Expressão gráfica e representação 
Espaço 
- Perceção do espaço 
- Representação do espaço 
 
Forma 
- Representação de elementos físicos (forma 
e volume) 
 
Património 
- O património (noção) 
- Tipos de património 
- Obra de arte 
- Património de Portugal 
 
Visão e perceção 
- Mecanismo da visão 
- Perceção visual  
- Ilusões de ótica 
- Figura-fundo 
- Figuras reversíveis e ambíguas 
 
Projetos 
- Metodologia de projeto 
 

Experimentar técnicas e materiais, ajustando-os à 
intenção expressiva das suas representações;  
 
Investigar artistas/ obras para criar novas 
imagens, relacionando conceitos, materiais, meios 
e técnicas;  
 
Utilizar vários processos de registo de ideias, de 
planeamento e de trabalho 
 
Conhecer diferentes valores/significados dos 
elementos das artes visuais, consoante o contexto 
e as culturas; 
 
Proporcionar oportunidades de manipulação de 
materiais concretos que venham auxiliar na 
construção de conceitos geométricos e/ou de 
concretização 
 
Selecionar elementos de natureza diversa 
(plástica, escrita, entre outros) para a organização 
de atividades (exposições, debates, entre outras).  
 
 (Re) Conhecer a importância do património 
cultural e artístico nacional e de outras culturas 
 
Participar em projetos de trabalho 
multidisciplinares 
 
Apresentar/dar a conhecer várias manifestações 
culturais.  
 
Criar o seu portefólio, com vista à autoavaliação 
 
Organizar os espaços e dos materiais, de acordo 
com as regras construídas em grupo e/ou pelo 
professor.  
 
Respeitar o trabalho individual, de pares e de 
grupo e os prazos de cumprimento dos trabalhos 

NOTA: - Os conteúdos a desenvolver não são sequenciais, estes surgirão de acordo com os temas/unidades de trabalho a 
desenvolver. 
 A planificação poderá sofrer adaptações no âmbito da flexibilidade curricular e PAAA 

 


