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OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

 

1. - Conhecer e compreender os conceitos específicos fundamentais para o ensino e 

aprendizagem da educação artística e da educação física, tendo em conta a diversidade dos 

contextos curriculares da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico; 

2. - Conhecer e compreender as fases e as etapas do processo de tomada decisão pedagógica 

respeitantes às situações educativas específicas da educação física 

3. - Conhecer e aplicar as competências e procedimentos a adotar na criação dos contextos mais 

favoráveis ao ensino e aprendizagem da educação física; 

4. - Conhecer e aplicar em situações simuladas e reais, os métodos e estratégias considerados 

como mais adequados ao ensino e aprendizagem em Educação Física nos diferentes 

contextos; 

5. - Conhecer as áreas de competência a considerar em unidades didáticas de artes visuais. 

6. - Planificar unidades didáticas no domínio das artes visuais considerando as aprendizagens 

essenciais. 

7. - Implementar unidades didáticas atendendo à gestão das técnicas, materiais e relação de 

ensino e aprendizagem no domínio das artes visuais. 
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8. - Conhecer os métodos e estratégias adequadas ao ensino/aprendizagem da Expressão 

Musical; 

9. - Planificar atividades no âmbito da educação musical de acordo com os conteúdos, 

objetivos, atividades e avaliação 

10. - Conhecer os procedimentos necessários à implementação de técnicas das Expressões no 

contexto do Pré-Escolar e 1º ciclo. 

11. - Conhecer as áreas de competência a considerar na implementação das unidades didáticas 

de expressão dramática, tendo em conta a diversidade dos contextos curriculares da educação 

pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico.  

12. - Planificar unidades didáticas no domínio da Expressão Dramática, considerando as 

aprendizagens essenciais e relação com o perfil do aluno. 

13. - Organizar a implementação das unidades didáticas no domínio da expressão dramática, 

considerando a especificidades técnicas e as propriedades dos materiais.  

14. - Implementar unidades didáticas atendendo à gestão das técnicas, materiais, recursos e 

relação pedagógica de ensino e aprendizagem no domínio da Expressão Dramática. 

15. - Avaliar a implementação das unidades didáticas no domínio da Expressão Dramática. 

 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. -O currículo, o contexto e os programas (orientações curriculares e programa do 1º ciclo EB) 

da Educação Física na Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do EB; 

2. - A organização do ensino da Educação Física nos diferentes contextos; 

3. - O processo de planificação em EF- fases, etapas e procedimentos 

4. - As tarefas e situações características da organização das atividades físicas específicas para 

os diferentes contextos, as suas rotinas organizativas. 

 

5. - Organização do processo ensino e aprendizagem em educação artística - artes visuais. 

6. - Literacia visual no contexto da educação de infância e 1.º ciclo da EB.  
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7. - Procedimentos na implementação das técnicas e atividades de educação artística – Artes 

Visuais; 

8. - Gestão dos processos de ensino e aprendizagem no domínio das artes visuais.  

 

9. - Programas da Expressão Musical; 

10. - Problemas Gerais da Didática e sua relação com a Expressão Musical 

11. - Competências Essenciais para a Educação Musical 

12. - Didática da Expressão Musical. 

 

13. - Organização do processo ensino e aprendizagem em Educação Artística – Expressão 

Dramática. 

14. - O processo de planificação em Expressão Dramática - fases, etapas e procedimentos.  

15. - Procedimentos na implementação das técnicas e atividades de Educação Artística – 

Expressão Dramática. 

16. - Gestão dos processos de ensino e aprendizagem no domínio da Expressão Dramática. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

A Educação Artística e a Educação Física com as suas aprendizagens específicas revestem-se de 

uma importância fundamental para o desenvolvimento multidimensional da criança. 

Estas áreas contribuem para uma constante troca de experiências com todas as outras disciplinas 

integrantes do currículo. 

Esta disciplina pretende contribuir para a formação dos futuros educadores e professores, de modo 

que os mesmos possam intervir da forma adequada, procurando contribuir para o seu 

desenvolvimento global. 

Esta Unidade Curricular pretende que os futuros professores compreendam as problemáticas que 

envolvem a implementação de atividades de Educação Artística e a Educação Física no contexto da 

Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo, planificando e implementando estratégias de adequadas para seu 
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ensino. 

  

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Apresentação de conteúdos teórico e teórico-práticos; 

- Realização de situações práticas simuladas de planeamento organização e intervenção no âmbito 

do ensino/aprendizagem em EF para os diferentes contextos de aprendizagem 

- Reflexão sobre as situações experimentadas; 

- Pesquisa, análise, apresentação e debate de documentos, de forma individualmente e em pequenos 

grupos 

 

Planificação de unidades didáticas em função de problemáticas especificas e adequadas aos 

diferentes domínios da educação artística (artes visuais, música e expressão dramática) 

Implementação de unidade didáticas de artes visuais, artes visuais, música e expressão dramática, 

simuladas, atendendo às especificidades técnicas e materiais. 

Criação de protocolos de técnicas e tecnologias, bem como portfólios de atividades de artes visuais. 

Implementação  de aulas de educação musical, usando os matérias e metodologias adequadas. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Atendendo à regulamentação do perfil do Educador de Infância e do Professor do 1.º ciclo EB e às 

especificidades desta Unidade Curricular, as metodologias utilizadas privilegiam uma componente 

didática que garanta a aplicabilidade dos conceitos e competências no contexto da futura atividade 

profissional destes alunos. 

Considerando que este grupo de profissionais constituirá um dos pilares fundamentais da formação 

das novas gerações, estas metodologias pretendem ainda dotar estes alunos de competências ao nível 
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da criatividade e autonomia, que suscitem o gosto e a necessidade permanente de atualização através 

da formação ao longo da vida. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 

 Os instrumentos de avaliação utilizados serão: trabalhos de grupo, individuais, portefólios, projeto 

de grupo, devidamente contextualizados no âmbito do Regulamento Escolar dos cursos do 1.º ciclo, 

em vigor no IPBeja. 
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