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Pré-requisitos (se aplicável): n.a. 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
 

Artes Visuais: 

1. Adquirir conhecimentos sobre os Elementos Estruturais da Linguagem das Artes Visuais. 

2. Compreender os sistemas simbólicos das diferentes linguagens artísticas. 

3. Identificar e analisar conceitos, contextos e técnicas em diferentes narrativas visuais. 

4. Experimentar possibilidades expressivas dos materiais e das diferentes técnicas. 

5. Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, evidenciando os 

conhecimentos adquiridos. 

 

Música: 

6. Compreender os Conceitos Fundamentais da Música: altura, duração/ritmo, intensidade e timbre. 

7. Identificar a forma musical. 

8. Desenvolver competências ao nível do canto e da execução de instrumentos musicais. 

9. Desenvolver competências ao nível da audição ativa. 

 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
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Artes Visuais: 

1. Elementos estruturais da linguagem 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. 

2. Práticas Tridimensionais: escultura, instalação, assemblage, artesanato, entre outras; expressividade 

dos materiais alusivos. 

3. Práticas Digitais: imagem, paginação, multimédia, linguagens cinematográficas, entre outras. 

 

Música: 

4. Conceitos Fundamentais da disciplina nível 2: altura, duração/ritmo, intensidade, timbre, 

organização formal. 

5. Aquisição de competências ao nível dos instrumentos de precursão, flauta de bisel e outros, nível III. 

6. Desenvolvimento de competências ao nível da expressão musical, canto e interpretação de peças 

infantis. 
 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

 

Objetivo 1 – Conteúdo 1, 2 

Objetivo 2 – Conteúdo 1 

Objetivo 3 – Conteúdo 1, 2 

Objetivo 4 – Conteúdo 2, 3  

Objetivo 5 – Conteúdo 2, 3 

Objetivo 6 - Conteúdo 4 

Objetivo 7 – Conteúdo 4 e 5 

Objetivo 8 - conteúdo 5 

Objetivo 9 - conteúdo 5 e 6  

 
 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Concretiza-se o programa através de exposição documentada com suporte audiovisual e visitas de estudo, 

no debate das matérias, na realização de uma frequência (AV), na concretização de exercícios individuais 

e de um projeto de trabalho. 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 
 

Artes Visuais: 

Numa fase inicial, a metodologia da Unidade Curricular (UC) procura introduzir conhecimentos sobre os 

Elementos Estruturais da Linguagem das Artes Visuais com abordagem à gramática da imagem e à leitura 

da imagem, integrada em diferentes contextos culturais. Os conhecimentos adquiridos serão consolidados 

através da visualização de filmes, visitas de estudo, leitura crítica, debate das matérias, produção de textos 

e realização de uma frequência.  

Ao longo do semestre, a UC aborda os conteúdos visando a contextualização dos alunos no output 

imagético na contemporaneidade com aplicabilidade experimental num projeto interdisciplinar autónomo 

(artefacto, instalação, performance ou projeto pedagógico e/ou de intervenção cénica e contextual), 

realizado segundo uma perspetiva processual, recorrendo ao Blog e ao Caderno do Artista para evidenciar 

estratégias particulares e diferentes de conhecimentos construídos e de metalinguagens, à seleção de 

técnicas e materiais, à cooperação, partilha de saberes e construção de consensos,  priorizando a literacia 

digital, a promoção, a consolidação e a aquisição de competências teórico-práticas que habilitem o futuro 

profissional a planear atividades pedagógicas que estimulem a criatividade e a sensibilidade estética das 

crianças.   

Música: 

A obtenção de resultados práticos no âmbito da área da educação musical decorre necessariamente de uma 

correta adequação das metodologias com os objetivos, nomeadamente no que concerne ao 

desenvolvimento dos conceitos basilares da disciplina, altura, duração, timbre e intensidade, e a sua 

realização prática ao nível da execução instrumental, do canto e da mímica na sua relação com o último 

elemento dos objetivos fundamentais, a organização formal. 
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MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
 

 Avaliação Formativa (média ponderada entre as áreas): 

Artes Visuais: 

• Escolha e análise crítica de instâncias imagéticas e partilha em ambiente blog: 10% 

• Registos gráficos em Caderno de Artista: 10% 

• Conceção, produção e implementação de um projeto (pedagógico interdisciplinar e/ou de intervenção 

cénica contextual) com uma dimensão crítica e criativa que inclua a respetiva revisão teórica: 40% 

• Frequência: 30%  

• Assiduidade, motivação e participação nas aulas: 10% 

 

Música: 

• Execução adequada de peças instrumentais e vocais: 40% 

• Trabalho prático em grande grupo, para vivência de atividades baseadas na audição: 10% 

• Análise e reflexão sobre atividades práticas realizadas: 20% 

• Trabalho prático para aplicação e exploração de ideias ou técnicas musicais: 30% 
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