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INTRODUÇÃO
O desenvolvimento das competências do século XXI, preconizadas pelo Perfil dos Alunos À Saída da Escolaridade Obrigatória, bem
como a necessidade de tornar a Escola verdadeiramente inclusiva, impõem a necessidade de repensar os processos de ensino e
de aprendizagem e torná-los mais atrativos para os discentes, colocando-os no centro de tais processos e permitindo-lhes serem
construtores dos seus saberes.
Atualmente, o novo enquadramento legal previsto pela Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, permite aos Agrupamentos elaborarem Planos
de Inovação que assentem no reconhecimento da necessidade de promover um ensino de qualidade, promotor de aprendizagens significativas
e capaz de dar resposta aos desafios que o mundo de hoje coloca.
Deslocalizar o processo de ensino e de aprendizagem de metodologias mais tradicionais é fundamental. É indispensável contemplar, e de
modo sistemático, vertentes mais pró-ativas e práticas do trabalho académico, apostando num modelo de desenvolvimento de competências
que mobilize o conhecimento e que o relacione com a vida quotidiana. Propõe-se dar destaque a metodologias ativas, nomeadamente a
metodologia de projeto, assim como atividades de caráter prático: “aprender fazendo”.

No âmbito do Plano de Inovação aprovado foi criada esta nova disciplina, em que os saberes teóricos e práticos do currículo estão
mais profundamente inter-relacionados, propondo uma vertente de trabalho mais prática e centrada no aluno, articulando os
conhecimentos científicos de Educação Visual, Educação Tecnológica e Educação Musical.
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OPERAÇÕES COGNITIVAS E
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O aluno desenvolve as competências de:
Tomar posições fundamentadas através da observação e análise de informação, experiências ou ideias,
argumentos com recurso a critérios implícitos ou explícitos, de modo a pensar de modo abrangente e
profundo.
Pensar criticamente convocando diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, utilizando
diferentes metodologias e ferramentas.
Prever e avaliar o impacto das suas decisões.
Desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como resultado da interação
com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e áreas de aprendizagem.

Operações cognitivas e possíveis operacionalizações
Pensamento Crítico
- No que se refere à informação, às experiências e às ideias, os alunos devem: observar, identificar,
analisar, argumentar a partir de diferentes premissas e variáveis.
- Desenhar algoritmos e cenários que considerem várias opções;
- Estabelecer critérios de análise para tirar conclusões fundamentadas;
- Proceder à avaliação dos resultados;
- Rever o cenário desenhado se necessário com base em evidências.
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Pensamento Criativo
- Identificar soluções alternativas e estabelecer novos cenários.
- Recorrer à imaginação e inventividade, desenvoltura e flexibilidade para desenvolver ideias e projetos
criativos.
- Abordar as situações a partir de diferentes perspetivas.
- Gerar e aplicar novas ideias em contextos específicos.
- Promover a criatividade e a inovação.
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O aluno desenvolve as competências de:
Reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações culturais.
Experimentar processos próprios das diferentes formas de arte.
Apreciar criticamente as realidades artísticas, em diferentes suportes tecnológicos,
pelo contacto com os diversos universos culturais.
Valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imaterial na vida e
na cultura das comunidades.

Operações cognitivas e possíveis operacionalizações
- Desenvolver o sentido estético e a noção de belo;
- Desenvolver a expressividade pessoal e social;
- Experimentar processos próprios das diferentes formas de arte;
- Valorizar manifestações culturais das comunidades;
- Apreciar criticamente as realidades artísticas;
- Dominar processos técnicos e performativos envolvidos na criação artística;
- Participar autonomamente em atividades artísticas e culturais (a vários níveis: como público, criador ou
intérprete).
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EDUCAÇÃO VISUAL
TEMA

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER

Conteúdos de
aprendizagem

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

Devem ser criadas as condições de aprendizagem
para os alunos, em experiências individuais e de
grupo, tenham oportunidade de:

1. Técnica

●

Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a
utilização de materiais diversificados e tecnologia, os alunos
devem resolver tarefas por forma a que sejam capazes de:

1.1. Luz/Cor
●
●

●
●
●
●

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).
Selecionar com autonomia informação relevante para os
trabalhos individuais e de grupo.
Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos
(pintura, escultura, desenho, fotografia, multimédia,
entre outros);
Transformar narrativas visuais, criando novos modos de
interpretação;
Utilizar diferentes materiais e suportes para realização
dos seus trabalhos.

●
●
●
●
●
●

●
●

Identificar a influência da textura ou da
dimensão na perceção da cor.
Distinguir diferenças entre a Cor e pigmento
(síntese aditiva e subtrativa).
Identificar cores primárias e cores secundárias,
cores complementares e relações de
branco/preto, quente/fria, claro/escuro.
Identificar os valores simbólicos da Cor.
Distinguir a importância da Cor na construção
do sentido da mensagem.
Desenvolver capacidades de observação e
compreensão do meio cromático envolvente.
Distinguir a posição relativa de duas retas no
espaço
(complanares:
paralelas
e
concorrentes; não complanares).
Reconhecer a posição relativa entre reta e
plano (pertencente, paralela, perpendicular
etc.).
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●

2. Representação
2.1. Espaço
2.2.
Representação de
elementos físicos

●
●
●
●
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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.
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●

●
●

●
●
●

●
●
●
●
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Identificar a posição relativa de objetos no
espaço (objetos isolados, posição absoluta:
horizontal, vertical, oblíqua).
Reconhecer a posição de objetos no espaço
relativa ao observador ou outros objetos
(longe, perto, à frente, atrás, paralela,
perpendicular, etc.).
Discriminar fatores que facilitam a leitura do
espaço (espaço aberto e espaço fechado).
Explorar relações entre a parte interna e a
superfície de um objeto, e utilizar na sua
representação elementos como dimensão,
transparência/opacidade luz/cor.
Comunicar graficamente e verbalmente as
relações existentes entre um objeto e as
respetivas representações.
Desenvolver ações orientadas para a
representação da forma, da dimensão e da
posição dos objetos no espaço.
Interpretar e codificar as propriedades básicas
do mundo visual, através de elementos de
representação bidimensional.
Explicar a noção e o valor do património.
Identificar tipos de património cultural (natural,
material e imaterial).
Enquadrar a obra de arte enquanto património
cultural e artístico.
Distinguir a importância do património artístico,
cultural e natural de cada região, para a
afirmação da identidade de cada uma.
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●
3. Discurso
3.1. Património

●

●
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Relacionar que a experiência pessoal
condiciona o modo como se interpretam
imagens e artefactos.
Desenvolver ações orientadas para o estudo de
trajetórias históricas reconhecendo a sua
influência no presente.
Distinguir o papel das trajetórias históricas na
perceção do futuro.
Articular elementos do discurso gráfico ( cor,
contraste, fundo-figura, texto e imagem, etc.).
Aplicar elementos da Teoria de Gestalt no
âmbito
da
comunicação
(continuidade,
segregação,
semelhança,
unidade,
proximidade, pregnância e fechamento).
Articular e aplicar elementos da Teoria de
Gestalt e do discurso gráfico adequados ao
emissor, à mensagem e ao recetor.
Estimular o sentido crítico no âmbito da
comunicação, através do reconhecimento dos
elementos do discurso e do seu enquadramento
na mensagem.
Adequar uma mensagem em função dos
suportes e dos receptores que se pretende
atingir.
Desenvolver ações orientadas para a procura
de novas ideias e respostas para um problema,
tendo como objectivo identificar e definir
alternativas.
Desenvolver capacidades para a procura da
melhor solução, para a apreciação dos prós e
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dos contras e para a avaliação crítica das
soluções alcançadas.

3.2. Trajetórias
históricas

4. Projeto
4.1. Discurso
gráfico
4.2. Cartaz
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EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
TEMA

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM

Conteúdos de
aprendizagem

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER

Devem ser criadas as condições de aprendizagem
para os alunos, em experiências individuais e de
Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a
grupo, tenham oportunidade de:
utilização de materiais diversificados e tecnologia, os alunos
devem resolver tarefas por forma a que sejam capazes de:

1. Técnica

●

1.1. Materiais
●

●

●

Manipular e manusear materiais e instrumentos
diversificados para controlar, utilizar, transformar,
imaginar e criar produtos e sistemas;
Executar operações técnicas, segundo uma metodologia
de trabalho adequada, para atingir um objetivo ou chegar
a uma decisão ou conclusão fundamentada, adequando
os meios materiais e técnicos à ideia ou intenção
expressa;
Adequar a ação de transformação e criação de produtos
aos diferentes contextos naturais, tecnológicos e
socioculturais, em atividades experimentais, projetos e
aplicações práticas desenvolvidos em ambientes físicos e
digitais;
Adquirir conhecimento de si próprio, desenvolvendo
atitudes de autoestima e de autoconfiança, mantendo
relações diversas e positivas com os outros em contextos
de colaboração e interajuda.

●
●
●
●
●
●
●

Identificar diferentes tipos de materiais (papel,
argila, têxteis, madeiras e metais).
Distinguir propriedades físicas dos diferentes
tipos de materiais (cor, brilho, cheiro, textura,
etc.).
Avaliar características e propriedades dos
materiais
que
condicionam
o
seu
armazenamento.
Enumerar diferentes formas de apresentação
dos materiais no mercado (normalização).
Relacionar processos de transformação de
matérias-primas com os materiais.
Identificar as ferramentas/utensílios mais
adequados à transformação das matériasprimas em materiais.
Explicar modificações das propriedades dos
materiais de acordo com as suas utilizações.
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2. Representação

●

2.1. Movimentos
e Mecanismos

●
●
●

●
●
●
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Realizar ensaios para determinar propriedades
mecânicas como dureza, maleabilidade, etc.
(por exemplo, barro).
Avaliar o impacto ambiental provocado pelo
processo de extração das matérias-primas.
Reciclar e empregar materiais, de forma a
reduzir o seu impacto ambiental.
Desenvolver
ações
orientadas
para
experiências que se transformam numa parte
ativa do conhecimento.
Distinguir grupos singulares de recursos e
tecnologias.
Identificar tipos de movimento quanto à sua
variação no espaço (trajetória: retilíneos e
curvilíneos).
Enumerar tipos de movimento quanto à sua
variação no tempo (ritmo: periódicos,
uniformes e acelerados).
Identificar processos de transformação e de
transmissão (por exemplo, movimento de
oscilação periódico do pêndulo do relógio no
movimento circular dos ponteiros; o movimento
retilíneo da corda no movimento curvilíneo,
pendular do sino).
Representar e desenvolver mecanismos
simples,
empregando
processos
de
transmissão/conservação de movimento.
Desenvolver ações orientadas para a
investigação e registo de processos mecânicos.
Desenvolver capacidades de representação
morfológica e estrutural.
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Identificar as fases necessárias para a
organização e planificação de tarefas (espaço
de trabalho, preparação de materiais e
ferramentas, listas de componentes, etc.).
Compreender a problemática da higiene e da
segurança no local de trabalho (noções de
higiene e segurança individual e coletiva, riscos
gerais e a sua prevenção, o papel da
organização e limpeza na prevenção de riscos
de trabalho, etc.).
Discriminar ferramentas e máquinas mais
indicadas a cada tarefa (nomenclatura,
componentes,
uso
técnico,
segurança
específica de uso, preparação, conservação e
manutenção).
Identificar técnicas de fabrico mais indicadas a
cada tarefa (processos de corte, conformação,
moldagem e de acabamento).
Identificar técnicas de fabrico mais indicadas a
cada tarefa (processos de corte, conformação,
moldagem e de acabamento).
Identificar e distinguir uniões rígidas de uniões
móveis (fixas e desmontáveis).
Relacionar tipos de união com os materiais (por
exemplo, aparafusar peças de madeira difere
do aparafusar peças em metal).
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3. Discurso
3.1. Fabricação e
construção

●
●
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4. Projeto
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4.1. Estruturas
●

2.º CICLO

OFICINA DE ARTES

Desenvolver ações orientadas para a
demonstração de factos e acontecimentos que
enunciam relações de causa e efeito.
Distinguir encadeamentos sequenciais e
agregados de ações.
Compreender o conceito de estrutura (forma,
função, módulo).
Identificar diferentes tipos de estruturas
(naturais e artificiais; fixas e móveis).
Analisar a evolução histórica dos processos de
construção de estruturas.
Reconhecer a função das estruturas e dos seus
componentes (suporte de cargas, suporte de
forças exteriores, manter a forma, proteger e
ligar os componentes).
Identificar os esforços a que estão sujeitas as
estruturas (tração, compressão, flexão, torção
e corte).
Desenvolver estruturas considerando materiais,
processos de construção e forma/função.
Desenvolver ações orientadas para a
identificação de requisitos e recursos
disponíveis.
Desenvolver capacidades que se direcionam
para a procura da melhor solução, para a
apreciação dos prós e dos contras e para a
avaliação crítica das soluções alcançadas.
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EDUCAÇÃO MUSICAL
TEMA

AE: OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER

Conteúdos de
aprendizagem

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

Devem ser criadas as condições de aprendizagem
para os alunos, em experiências individuais e de
grupo, tenham oportunidade de:

1. Interpretação

Experimentação e criação

●

e comunicação

●

●

Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a
utilização de materiais diversificados e tecnologia, os alunos
devem resolver tarefas por forma a que sejam capazes de:

●
●
●

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...) 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).
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.

●
●
●
●
●
●
●
●

Estudar e apresentar individualmente ou em
grupo diferentes interpretações musicais.
Utilizar
técnicas
e
práticas
musicais
apropriadas e contextualizadas.
Contactar ao vivo ou através de gravações
vídeo diversos instrumentos musicais.
Escrever partituras na sala de aula.
Apresentar espetáculos musicais.
Experimentar programas de software livre de
composição
musical
(timbre,ritmos,
melodias…) e gravação áudio e vídeo.
Avaliar o trabalho realizado.
Explorar os sons e compor música com recurso
a software musical livre.
Ouvir sons e músicas diversificadas.
Tocar diversos instrumentos musicais e cantar
com o recursos a técnicas diferenciadas.
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●
2. Criação
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Apresentar publicamente atividades artísticas em que se
articula a música com outras áreas do conhecimento.

●

Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias
para documentar, descrever e comparar diversas peças
musicais.
● Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas,
dinâmicas, formais tímbricas e de textura em peças
musicais de épocas, estilos e géneros musicais
diversificados.
● 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
adequado.
Interpretação e comunicação

●

●

●

●
●

4. Culturas
musicais nos
contextos

●

Apropriação e reflexão
●

3. Percepção
sonora e musical
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●

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.

●
●
●
●
●
●
●
●
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Comunicar através de manipulação sonora
diversificada.
Utilizar diferentes tipos de software musical
livre, sequencialização MIDI e recursos da
Internet.
Gravar vídeos dos trabalhos apresentados.
Praticar a audição,voz, movimentos corporais e
instrumentos musicais.
Ouvir, descrever e criticar música.
Ler notação convencional e não convencional.
Utilizar fontes sonoras diferenciadas.
Realizar trabalhos de investigação.
Escrever música com o recurso a software
musical livre.
Avaliar o trabalho realizado.
Selecionar repertório para diversos eventos.
Realizar
e
investigação.

apresentar

trabalhos

de
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação do presente documento não dispensa o cumprimento das Aprendizagens Essenciais definidas para o ciclo(s)/ nível de ensino a que reporta
e que estejam previstas na matriz curricular-base, pelo que o cumprimento do mesmo implica uma constante articulação com as respetivas disciplinas- base.
A Equipa Pedagógica do Plano de Inovação

