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INTRODUÇÃO
ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL
DOS
ALUNOS COM MAIOR
INCIDÊNCIA do século XXI, preconizadas pelo Perfil dos Alunos À Saída da Escolaridade Obrigatória, bem
O
desenvolvimento
das competências
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, em articulação
entre o 1.º e 2.º ciclos.
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O aluno desenvolve as competências de:
Operações
cognitivas
e possíveis
operacionalizações
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
- Identificar problemas.
modo abrangente e profundo.
- Aceder à informação.
Pensar criticamente convocando diferentes conhecimentos, de matriz científica e
- Responder
a novas
situações.
humanística,
utilizando
diferentes metodologias e ferramentas.
- Investigar
questões:
colocá-las,
analisá-las,
distinguir o que se sabe do que se quer
Prever e avaliar
o impacto
das suas
decisões.
saber, definir estratégias adequadas, aplicar as estratégias definidas, criticar a solução
Desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como resultado da
encontrada, reformular a estratégia.
interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a
- Mobilizar conhecimento para: tomar decisões, construir estratégias, usar estratégias,
diferentes contextos e áreas de aprendizagem.
formular novas questões, Interpretar experiências.
-Testar a robustez do modelo analisando diferentes referenciais e condicionantes.
- Criar produtos para representar situações reais ou hipotéticas
- Avaliar produtos, em contextos significativos, em termos de: qualidade, utilidade.
- Produzir conhecimento:
- generalizar conclusões de uma pesquisa,
- criar modelos para representar situações reais ou hipotéticas,
- usar modelos para: explicar um sistema, estudar efeitos de variáveis,
fazer previsões do comportamento do sistema em estudo.
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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.

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:
Operações
cognitivas e possíveis
operacionalizações
Adequar comportamentos
em contextos
de cooperação, partilha, colaboração e competição.
- Identificar
Trabalharproblemas.
em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede.
- Aceder
à informação.
Interagir
com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar
diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na
- Responder a novas situações.
sociedade.
- Investigar questões: colocá-las, analisá-las, distinguir o que se sabe do que se quer
saber, definir estratégias adequadas, aplicar as estratégias definidas, criticar a solução
encontrada,
reformular
a estratégia.
Operações
cognitivas
e possíveis operacionalizações
- Mobilizar
conhecimento
decisões, construir estratégias, usar estratégias,
-Reconhecer,
expressarpara:
e gerirtomar
emoções;
formular novas questões, Interpretar experiências.
- Estabelecer objetivos e dar resposta a necessidades pessoais e sociais;
-Testar a robustez do modelo analisando diferentes referenciais e condicionantes.
-Atingir os objetivos através da interação em grupos de várias naturezas;
- Criar produtos para representar situações reais ou hipotéticas
- Reconstruir relações com os outros e mantê-las, em contexto de colaboração e cooperação
- Avaliar
produtos, em contextos significativos, em termos de: qualidade, utilidade.
de interajuda;
- Produzir
conhecimento:
- Resolver
problemas relacionais pacificamente através do aprofundamento da empatia e do
sentido crítico.
- generalizar conclusões de uma pesquisa,
-Valorizar a diversidade de perspetivas;
- criar modelos para representar situações reais ou hipotéticas,
-Debater, argumentar, negociar e colaborar em consenso, com o objetivo de criar relações
- usar modelos para: explicar um sistema, estudar efeitos de variáveis,
que permitam desenvolver esforços comuns para atingir os objetivos;
fazer previsões do comportamento do sistema em estudo.
- Promover a criatividade e a inovação.
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O aluno desenvolve as competências de:
Operações
cognitivas
e possíveis
operacionalizações
Estabelecer
relações entre
conhecimentos,
emoções e comportamentos.
- Identificar
problemas.
Identificar
áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências
- Aceder
à informação.
Consolidar
e aprofundar as competências que já possuem, numa perspetiva de aprendizagem
ao longo da vida.
- Responder a novas situações.
Estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, com sentido de responsabilidade
- Investigar questões: colocá-las, analisá-las, distinguir o que se sabe do que se quer
e autonomia.
saber, definir estratégias adequadas, aplicar as estratégias definidas, criticar a solução
encontrada, reformular a estratégia.
- Mobilizar conhecimento para: tomar decisões, construir estratégias, usar estratégias,
formular novas questões, Interpretar experiências.
-Testar a robustez do modelo analisando diferentes referenciais e condicionantes.
- Criar produtos para representar situações reais ou hipotéticas
- Avaliar produtos, em contextos significativos, em termos de: qualidade, utilidade.
- Produzir conhecimento:
- generalizar conclusões de uma pesquisa,
- criar modelos para representar situações reais ou hipotéticas,
- usar modelos para: explicar um sistema, estudar efeitos de variáveis,
fazer previsões do comportamento do sistema em estudo.
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Operações cognitivas e possíveis operacionalizações

- Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição;
- Desenvolver confiança em si próprios;
- Aprender a integrar pensamento, emoção e comportamento para uma autonomia
crescente;
- Resolver problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e sentido crítico;
- Desenvolver competências de gestão de emoções e tomadas de decisão conscientes e
ponderadas;
- Refletir sobre os vários estilos de comunicação interpessoal e as suas consequências na
relação com o outro;
- Tomar consciência sobre os seus pontos fortes e fracos e sua influência na aprendizagem
ao longo da vida;
- Aprender a considerar diversas perspetivas e a construir consensos;
- Definir, implementar e avaliar, com autonomia, estratégias para alcançar os desafios a que
se propõem.
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DUCAÇÃO MUSICAL
ORGANIZADOR

Domínio

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

O aluno deve ser capaz de:

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO
ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS
ALUNOS

(Exemplos de ações a desenvolver na
disciplina)
Jogos de
Exploração
1.A voz

2.O corpo

3.Instrumentos

· Pesquisar diferentes interpretações escutadas e observadas em
espetáculos musicais (concertos, bailados, teatros musicais e outros) ao
vivo ou gravados, de diferentes tradições e épocas, utilizando vocabulário
apropriado.

. Dizer rimas e lengalengas;
. Entoar rimas e lengalengas;
. Cantar canções;
. Reproduzir pequenas melodias;

· Reconhecer, em produções próprias ou de outrem, as especificidades
formais do texto dramático convencional: estrutura – monólogo ou diálogo;
segmentação – cenas, atos, quadros, etc.; componentes textuais (…)os e
géneros diversificados.
. Percussão corporal;
. Acompanhar canções com gestos e
.
Apresentar
soluções
diversificadas
na
exploração, percussão corporal;
improvisação,
transformação,
seleção
e
composição
de . Movimentar-se livremente a partir de
movimentos/sequências de movimentos para situações problema melodias e canções;
propostas, sugeridas por si e/ou colegas, ou em sequência de estímulos . Associar a pulsação e o andamento a
(visuais, cinestésicos, auditivos, etc.).
batimentos rítmicos;
. Sentir, em canções, a divisão binária e
· Interagir com os colegas, no sentido da procura do sucesso pessoal e o do ternária;
grupo,
. Sentir as variações de intensidade (Forte
e piano )
· Emitir apreciações e críticas pessoais sobre trabalhos de dança observados . Realizar coreografias simples;
em diferentes contextos (sala de aula, escola, vídeos, espetáculos de
diferentes estilos), mobilizando o vocabulário e conhecimentos
desenvolvidos para a explicitação dos aspetos
. Construir instrumentos musicais
elementares;
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6. Representação
do som
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. Experimentar sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer . Utilizar instrumentos musicais;
as potencialidades da voz como instrumento musical. Explorar fontes
sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, instrumentos musicais) de
forma a conhecê-las como potencial musical.
. Identificar sons (natureza e musicais);
· Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo em diferentes . Identificar ambientes sonoros (
atividades (de movimento livre ou orientado, criação de personagens, natureza e musicais);
. Marcar a pulsação (canções, danças,
etc.).
lengalengas, etc) utilizando a percussão
· Adequar as possibilidades expressivas da voz a diferentes contextos e corporal, instrumentos, voz ou
situações de comunicação, tendo em atenção a respiração, aspetos da movimento;
. Reproduzir, com a voz ou
técnica vocal (articulação, dicção, projeção, etc.).
instrumentos, canções, melodias;
. Distinguir diferentes possibilidades de movimentação do Corpo (na
totalidade, pelas partes, superfícies ou articulações) através de
movimentos locomotores e não locomotores (passos, deslocamentos,
gestos, equilíbrios, quedas, posturas, voltas, saltos), diferentes formas de
ocupar/evoluir no Espaço (próprio ou partilhável: no lugar, utilizando
trajetórias - curvilíneas e retilíneas, direções - frente, trás, cima, baixo,
lado esquerdo, direito e diagonais, planos -frontal, sagital, horizontal,
níveis - superior, médio e inferior, volumes/dimensão -grande e pequeno,
extensão -longe, perto), ou na organização da forma (uníssono; com início,
meio e fim; sintonia/oposição).

. Produzir sons com a voz, percussão
corporal, objetos e instrumentos
musicais;
. Inventar ambientes sonoros em
canções, danças e dramatizações;
. Adaptar textos para melodias, melodias
para textos para a criação de canções;
. Organizar coreografias elementares
para sequências sonoras;
. Adequar movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo . Participar em danças tradicionais;
professor, integrando diferentes elementos do Tempo (pulsação,
velocidade, duração, longo/curto, rápido/sustentado, padrões rítmicos) e
. Utilizar gestos para identificar timbre,
da Dinâmica (pesado/leve, forte/fraco).
intensidade, duração, altura, pulsação,
andamento e dinâmica;
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ARTES VISUAIS
ORGANIZADOR AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

Domínio O aluno deve ser capaz de:

Apropriação
Reflexão

e

•

Aprender os saberes da comunicação visual e
compreender os sistemas simbólicos das
diferentes linguagens artísticas;

•

Identificar e analisar, com vocabulário específico e
adequado, conceitos, contextos e técnicas em
diferentes narrativas visuais, aplicando os saberes
apreendidos em situações de observação e/ou da
sua experimentação plástica, estimulando o
desenvolvimento do seu estilo de representação.

•

Aplicar, a partir da experiência de cada aluno e dos
processos
de
observação,
descrição,
discriminação, análise, síntese, argumentação e
juízo crítico, a apreciação estética e artística, para
a compreensão, entre outros aspetos, da
expressividade contida na linguagem das imagens
e/ou de outras narrativas visuais.

•

Observar os diferentes universos visuais, tanto do
património local como global (obras e artefactos
de arte – pintura, escultura, desenho, assemblage,
colagem, fotografia, instalação, land´art, banda
desenhada, design, arquitetura, artesanato,
multimédia, linguagens cinematográficas, entre
outros), utilizando um vocabulário específico e

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS
PARA O PERFIL DOS ALUNOS

(Exemplos de ações a desenvolver na disciplina)

•

Promover estratégias que envolvam:
- o enriquecimento das experiências visuais dos
alunos, estimulando hábitos de apreciação e fruição
dos diferentes contextos culturais;
- a consciencialização de que o(s) gosto(s) se
desenvolve(m) e forma(m) através da prática
sistemática de experiências culturais diversificadas,
quer seja nos âmbitos da fruição, quer da
experimentação.
- mobilizar saberes e processos, através dos quais
perceciona, seleciona, organiza os dados e lhes
atribui novos significados;
- promover dinâmicas que exijam relações entre
aquilo que se sabe, o que se pensa e os diferentes
universos do conhecimento; - incentivar práticas que
mobilizem diferentes processos para imaginar
diversas
possibilidades,
considerar
opções
alternativas e gerar novas ideias.
- debates sobre as diferentes imagens, criando
circunstâncias para a discussão e argumentação dos
seus pontos de vista e os dos outros;
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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),
integrada em diferentes contextos culturais
(movimentos artísticos, épocas e geografias).

e

•

•

•

•

Aplicar, de uma forma sistemática, organizada e
globalizante, as capacidades de apreensão e de
interpretação, no contacto com os diferentes
universos visuais
Desenvolver estratégias para a construção das
relações entre o olhar, o ver e o fazer. Valorizando
as vivências e as experiências de cada aluno, no
sentido de o levar a uma interpretação mais
abrangente
e
mais
complexa,
fazendo
interdepender três realidades: imagem/objeto,
sujeito
e
construção
de
hipóteses
de
interpretação.
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.
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- apreciações fundamentadas em relação aos seus
trabalhos e aos dos seus pares.

- reinventar soluções para a criação de novas
imagens, relacionando conceitos, materiais, meios e
técnicas;
- descobrir progressivamente a intencionalidade das
suas experiências plásticas.
- o reconhecimento da importância do património
cultural e artístico nacional e de outras culturas,
como valores indispensáveis para uma maior
capacidade de participação e intervenção nas
dinâmicas sociais e culturais.
- a seleção de técnicas e materiais, ajustando-os à
intenção expressiva das suas representações; - a
utilização de vários processos de registo de ideias, de
planeamento e de trabalho; - o desenvolvimento de
processos de análise e de síntese, através de
atividades de comparação de imagens e de objetos.
- mobilizar diferentes critérios de argumentação para
a apreciação dos diferentes universos visuais.
- indagar as realidades visuais observadas, sob
diversas perspetivas e sentido crítico.
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•

-Apreciar as diferentes manifestações artísticas e
outras realidades visuais.

•

-Perceber as razões e os processos para o
desenvolvimento do(s) gosto(s): escolher,
sintetizar, tomar decisões, argumentar e formar
juízos críticos.
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- a verbalização das experiências visuais de uma
forma organizada e dinâmica, utilizando um
vocabulário adequado;
- a seleção de elementos de natureza diversa
(plástica, escrita, entre outros) para a organização de
atividades (exposições, debates, entre outras);

•

-Captar a expressividade contida na linguagem das
imagens e/ou outras narrativas visuais.

- a participação
multidisciplinares.

•

-Transformar os conhecimentos adquiridos em
novos modos de apreciação do mundo, através da
comparação de imagens e/ou objetos.

- identificar os “marcos” de desenvolvimento das
aprendizagens, ao nível:

-Conjugar a experiência pessoal, a reflexão, os
conhecimentos adquiridos, na experimentação
plástica de conceitos e de temáticas, procurando a
criação de um sistema próprio de trabalho.

- das capacidades expressivas.

•
•

•

•

-Reinventar soluções para a criação de novas
imagens, relacionando conceitos, materiais, meios
e técnicas, imprimindo-lhe a sua intencionalidade
e o desenvolvimento da sua expressividade.
-Integrar a linguagem das artes visuais, assim
como várias técnicas de expressão (pintura;
desenho - incluindo esboços, esquemas, e

em

projetos

de

trabalho

- dos conhecimentos adquiridos, das técnicas e dos
materiais;

- cooperar com os seus pares na partilha de saberes
para a superação conjunta de dificuldades nas
diversas atividades, nos contextos de sala de aula ou
de situações não formais (museus, atividades de ar
livre, espetáculos, entre outras);
- respeitar os compromissos essenciais à realização
de atividades necessárias à sua progressão individual
e à do grupo, disponibilizando-se para apoiar os seus
pares.
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itinerários; técnica mista; assemblage; land´art;
escultura; maqueta; fotografia, entre outras) nas
suas experimentações: físicas e/ou digitais.

•

EXPRESS’ART

- colaborar na definição de regras relativas aos
procedimentos com os materiais, à gestão do espaço
e à realização de tarefas;

-Experimentar possibilidades expressivas dos
materiais (carvão vegetal, pasta de modelar,
barro, pastel seco, tinta cenográfica, pincéis e
trinchas, rolos,
papéis
de
formatos
e
características diversas, entre outros) e das
diferentes técnicas, adequando o seu uso a
diferentes contextos e situações.

- manifestar sentido de comprometimento,
respeitando o trabalho individual, dos pares e de
grupo;
- respeitar os prazos de cumprimento dos trabalhos;
- propor autonomamente a organização de tarefas.

•

-Escolher técnicas e materiais de acordo com a
intenção expressiva das suas produções plásticas.

•

-Manifestar capacidades expressivas e criativas
nas suas produções plásticas, evidenciando os
conhecimentos adquiridos.

•

-Utilizar vários processos de registo de ideias (ex.:
diários gráficos), de planeamento (ex.: projeto,
portfólio) e de trabalho (ex.: individual, em grupo
e em rede).

•

-Apreciar os seus trabalhos e os dos seus colegas,
mobilizando diferentes critérios de argumentação.

•

Promover estratégias que induzam:
- a atitudes de construção de consensos, como
formas de aprendizagem em comum;
- à solidariedade com outros, desenvolvendo o
sentido de entreajuda na elaboração de trabalho de
grupo;
- ao autoaperfeiçoamento.
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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 a titular da turma.

A Equipa Pedagógica do Plano de Inovação

