
 
 
 

 
 

Educação Visual – 5.º ano       2021-2022                          /                          1.º Período – total de aulas previstas: 24 

Conteúdos  
Atividades 
(Unidades 
temáticas) 

Recursos didáticos 
Aprendizagens Essenciais 

Domínios 
(organizador) 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Materiais 
riscadores e 
técnicas de 
expressão 

 

 Exploração do 
manual  

 Apresentação oral 

 Apresentações 
multimédia 

 Realização de 
fichas de trabalho 
do Caderno de 
Fichas  

 O ponto, a linha 

 A letra 
bidimensional 

 . Capa individual 

 Significado das 
cores 

 Atividades do PA 

 Autocolante  

 Postal de Natal  

 Manual  

 Manual Digital do 
Professor: vídeos, 
animações, 
PowerPoint®, 
interatividades 

 Fichas de trabalho 
e de autoavaliação 
do Caderno de 
Fichas  

 Cartazes Materiais 
riscadores/pictóricos 
e suportes físicos 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

 Descrever com vocabulário adequado os objetos artísticos. 

 Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta as técnicas 
e tecnologias artísticas. 

 Selecionar com autonomia informação relevante para os trabalhos 
individuais e de grupo. 

Suportes 
físicos 

 
INTERPRETAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO 

 Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual com 
intencionalidade e sentido crítico, na análise dos trabalhos individuais 
e de grupo. 
 Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos. 
 Transformar narrativas visuais, criando novos modos de 
interpretação. 

Instrumentos 
de desenho 
técnico 

 
EXPERIMENTAÇÃ
O E CRIAÇÃO 

 Utilizar diferentes materiais e suportes para realização dos seus 
trabalhos. 

 Inventar soluções para a resolução de problemas no processo de 
produção artística. 
 Tomar consciência da importância das características do trabalho 
artístico para o desenvolvimento do seu sistema próprio de trabalho. 
 Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções, 
evidenciando os conhecimentos e técnicas 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. 

 



 
 
 

 

2.º período – total de aulas previstas: 24 

Conteúdos EV 
Atividades 
(Unidades 
temáticas) 

Recursos didáticos 
Aprendizagens Essenciais 

Domínios 
(organizador) 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Forma  

 Exploração do 
manual  

 Apresentação oral 

 Apresentações 
multimédia 

 Realização de 
fichas de trabalho 
do Caderno de 
Fichas 

 Aplicação da cor 
(carnaval). 

 Padrões 
geométricos. 
Módulo-padrão. 

 Atividades  

 História de arte. 

 Manual  

 Manual Digital do 
Professor: vídeos, 
animações, 
PowerPoint®, 
interatividades 

 Fichas de trabalho 
e de autoavaliação 
do Caderno de 
Fichas  

 Cartaz  

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

 Compreender os princípios da linguagem das artes visuais integrada 
em diferentes contextos culturais. 

 Selecionar com autonomia informação relevante para os trabalhos 
individuais e de grupo. 

Geometria 
do meio 
envolvente 

 
INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual com 
intencionalidade e sentido crítico, na análise dos trabalhos individuais 
e de grupo. 

 Interpretar os objetos da cultura visual em função do contexto e do 
público. 
 Intervir na comunidade, individualmente ou em grupo, 
reconhecendo o papel das artes nas mudanças sociais. 
 Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos. 

Textura 
 
 
 
 
Estrutura 

 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

 Utilizar diferentes materiais e suportes para realização dos seus 
trabalhos. 

 Inventar soluções para a resolução de problemas no processo de 
produção artística. 
 Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções, 
evidenciando os conhecimentos e técnicas 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. 

 Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, 
recorrendo a cruzamentos disciplinares. 
 Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando a 
organização dos elementos visuais com ideias e temática inventadas 
ou sugeridas. Estrutura  

 



 
 
 

 

3.º período – total de aulas previstas: 16 

Conteúdos  
Atividades 
(Unidades 
temáticas) 

Recursos didáticos 
Aprendizagens Essenciais 

Domínios 
(organizador) 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Representação 
gráfica e 
desenho 

 

 Exploração do 
manual  

 Apresentação 
oral 

 Apresentações 
multimédia 

 Realização de 
fichas de trabalho 
do Caderno de 
Fichas  

 Simetria do 
rosto 

 Criação de 
pictogramas 

 Atividades com 
artistas. Banda 
desenhada 

 Exposição final 
de trabalhos 

 Manual  

 Manual Digital do 
Professor: vídeos, 
animações, 
PowerPoint®, 
interatividades 

 Fichas de trabalho 
e de autoavaliação 
do Caderno de 
Fichas 

 Cartaz 
Comunicação 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

 Identificar diferentes manifestações culturais do património local e global 
utilizando um vocabulário específico e adequado. 

 Compreender os princípios da linguagem das artes visuais integrada em 
diferentes contextos culturais. 

 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 os objetos artísticos. 

 Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta as técnicas e 
tecnologias artísticas. 

 Selecionar com autonomia informação relevante para os trabalhos 
individuais e de grupo. 

Comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
Narrativas 
visuais 
 

 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 
 

 Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual com intencionalidade 
e sentido crítico, na análise dos trabalhos individuais e de grupo. 

 Interpretar os objetos da cultura visual em função do contexto e do público. 

 Compreender os significados, processos e intencionalidades dos objetos 
artísticos. 

 Intervir na comunidade, individualmente ou em grupo, reconhecendo o 
papel das artes nas mudanças sociais. 

 Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos. 

 Transformar narrativas visuais, criando novos modos de interpretação. 

 Utilizar diferentes materiais e suportes para realização dos seus trabalhos. 

 Inventar soluções para a resolução de problemas no processo de produção 
artística. 

 Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções, 
evidenciando os conhecimentos e técnicas 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. 
 

 Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo a 
cruzamentos disciplinares. 
Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando a organização dos 
elementos visuais com ideias e temática inventadas ou sugeridas. 

    



 
 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais e o Perfil dos Alunos. 
A avaliação assume um carácter contínuo e sistemático, espelhando a evolução manifestada pelo aluno ao longo do ano. 

DOMÍNIOS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos, competências e capacidades Comportamento, atitudes e valores 

Capacidades específicas da 
disciplina 

Capacidades transversais e áreas de 
competência do Perfil dos Alunos 

Atitudes e valores específicos da 
disciplina 

Atitudes e valores transversais e 
áreas de competência do Perfil 

dos Alunos 
– Domínio da linguagem plástica e do 
vocabulário específico 
– Domínio das diferentes formas de 
comunicação visual 
– Domínio do saber científico, 
técnico e tecnológico 
 

– Linguagens e textos 
– Pensamento crítico e pensamento 
criativo 
– Raciocínio e resolução de problemas 
– Capacidade de pesquisa, organização e 
seleção da informação 
– Sensibilidade estética e artística 

– Assiduidade e pontualidade 
– Empenho e participação na aula 
– Colaboração e postura na sala de 
aula 
– Respeito pelas regras e normas 
– Presença nas aulas com o material 
necessário 

– Relacionamento interpessoal 
– Bem-estar, saúde e ambiente 
– Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
– Consciência e domínio do corpo 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Fichas de avaliação e fichas de trabalho 
Trabalhos produzidos pelo aluno 
Caderno diário e portefólio do aluno 
Trabalhos experimentais e projetos desenvolvidos 
Prestações e trabalhos desenvolvidos pelo aluno na aula e fora dela 
Grelhas de registo e de observação do professor 
Grelha de autoavaliação do aluno 

 


