
 
 
 
Aprendizagem de Expressões Artísticas – Expressão Plástica 
4.º ano 
 

 

Domínio – Compreensão das Artes no Contexto 
Subdomínio Metas finais e intermédias 

Comunicação Visual  

O aluno é capaz de: 

. ler e analisar diferentes formas visuais (e.g. natureza, obra de arte, arquitetura, design, 

objetos do quotidiano, entre outras) através do contacto com diferentes modalidades 

expressivas (pintura, escultura, fotografia, cartaz, banda desenhada, entre outros) 

em diferentes contextos: físico (museus, catálogos, monumentos, galerias e outros 

centros de cultura) e digital (Internet, CDROM). 

 

              - reconhecer a importância de contactar com as diferentes instituições de cultura 
e com diferentes formas visuais 
              - analisar as imagens utilizando um vocabulário adequado e específico (linha, cor, 
ritmo, textura,…), articulando-o com as suas vivências e com o contexto das formas 
visuais/imagens. 
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     … uma escola de afetos. 



 

Domínio – Apropriação da Linguagem Elementar das Artes 
Subdomínio Metas finais e intermédias 

Comunicação Visual e 
Elementos de Forma  

O aluno é capaz de: 

. adquirir e aplicar a linguagem elementar das artes visuais para identificar e analisar, com um 

vocabulário específico e adequado, conceitos, contextos e técnicas em obras 

artísticas e noutras narrativas visuais, em situações de observação e/ou da sua 

criação plástica 

 

            - nomear os elementos visuais (cor, linha, forma, textura, plano, luz, volume) na 
observação de imagens da natureza, das obras de arte antiga, moderna e contemporânea 
(pintura, escultura, desenho, banda desenhada, fotografia, entre outras), integrando-os 
nos temas e nos contextos 
            - utilizar, intencionalmente, nas suas composições plásticas os elementos visuais a 
partir de conceitos (ritmo, movimento..), temas/narrativas 
 

. identificar a representação da figura humana (proporção natural e a desproporção) em 
diversos suportes: físico (museus e outros centros de arte, catálogos,...) e digital (Internet, 
CDROM,...), compreendendo a intencionalidade do efeito da deformação como meio expressivo 

 

         - justificar diferenças e semelhanças entre imagens que representem a figura 
humana, nas quais seja saliente a proporção natural e a desproporção  
         - representar plasticamente retratos e auto retratos, através de meios expressivos 
diferenciados (pintura, colagem, entre outros), utilizando modos de representação de 



acordo com as proporções naturais e a deformação enquanto elemento estético 
 

. descrever a cor em situações do mundo que nos rodeia (natureza, obras de arte, arquitetura, 
design, objetos do quotidiano, entre outros objetos culturais) e explicitar a sua importância na 
aparência visual dos objetos 

 

          - identificar, em narrativas visuais cujo elemento predominante é a cor, as 
qualidades da cor (quente/fria; primária/secundária; tonalidade: claro/escuro), integrando-
as no tema ou na situação que a imagem representa ou “parece” representar 
          - representar plasticamente objetos, situações, ilustrações de histórias e temas, 
através da pintura (tintas, pastel de óleo ou seco, colagem, técnica mista e meios digitais), 
evidenciando que a cor vale por si e que não é necessário representar “fielmente os 
elementos observados” 
  

. reconhecer o valor expressivo da linha, num contexto figurativo ou abstrato, recorrendo ao 

património natural (natureza e cenas do quotidiano) e ao património artístico (monumentos e 

museus), em suportes físicos e/ou digitais 

  

            - reconhecer os efeitos de volume e de espaço que os diferentes tipos de linha 
produzem, através de jogos de ilusão ótica, disponíveis em imagens e material 
didático/educativo (livros de arte para crianças, propostas lúdicas em CDROM e nos sítios 
Web de museus e outros centros de cultura). 
              - discriminar e registar, através de fotografia e desenho, os vários tipos de linhas 
que estão disponíveis na natureza, nos objetos do quotidiano e nas diferentes 
manifestações artísticas (arquitetura, design, obra de arte, entre outras) 
 



. reconhecer e relacionar as diferentes formas dos objetos no património natural (natureza, 

objetos do quotidiano) e no património artístico (pintura, escultura, arquitetura, entre outros), 

compreendendo a diferença entre valor utilitário e estético das formas  

 

           - identificar o ritmo e o movimento das formas na natureza e em imagens (obra de 
arte e outras narrativas visuais), integrando na sua observação o contexto das imagens e 
vivências individuais.  
          - criar composições plásticas visuais, bi e tridimensionais, através de modalidades 
expressivas diversas - pintura, Instalação Land Art, desenho, colagem, maquetas, mobiles, 
Assemblages, técnica mistas e meios digitais.  
            - relacionar os objetos com as formas que eles representam na observação de 
imagens (obra de arte e outras narrativas visuais) 
 

. reconhecer as diferentes texturas nos elementos/objetos do património natural (natureza, 

objetos do quotidiano) e no património artístico (pintura, escultura, arquitetura, entre outras). 

 

         - identificar e nomear as diferentes texturas (rugosa, macia, mole, áspera, dura, 
brilhante…) na natureza e em diferentes narrativas visuais 
         - selecionar e registar, através de fotografia e/ou desenho, as texturas dos objetos 
e/ou dos elementos observados a partir da natureza e do quotidiano 
        - enumerar as diferenças e semelhanças entre obras de arte, nas quais seja visível a 
textura como elemento predominante 
         - utilizar diferentes técnicas na composição plástica (o desenho, a fotografia, a 
pintura, a colagem, técnica mista) e vários materiais (lápis de carvão, pastel de óleo ou 
seco, tintas, papéis, tecidos, areia, plástico, entre outros), enfatizando as diferentes 
texturas em ambientes imaginados ou sugeridos. 



 

 

 

 

 

Domínio – Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação 
Subdomínio Metas finais e intermédias 

Comunicação Visual  

O aluno é capaz de: 

. manifestar capacidades expressivas e comunicativas nas suas produções plásticas, assim como 

na observação das diferentes formas visuais 

 

          - integrar, nas suas produções plásticas, os elementos e códigos da comunicação 
visual, assim como várias técnicas de expressão (pintura, desenho, colagem técnica mista, 
assemblage, entre outros) 
           - experimentar as possibilidades expressivas dos materiais e das diferentes 
técnicas, adequando o seu uso a diferentes contextos e situações 
             - exprimir e justificar opiniões pessoais, comunicando informação específica e 

relevante, em situações de experimentação-criação e de fruição-contemplação.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Domínio – Desenvolvimento da Criatividade 
Subdomínio Metas finais e intermédias 

Comunicação Visual e 
Elementos de Forma 

O aluno é capaz de: 

. transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação das formas visuais 

(obra de arte, natureza, entre outros objetos culturais) e em novos modos de 

representação. 

 

          - emitir juízos de apreciação sobre as formas visuais, justificando as suas opiniões  
        - selecionar técnicas e materiais ajustados à intenção expressiva das suas 
representações plásticas 
         - inventar soluções para resolver problemas que possam surgir no processo de 

produção plástica  

 


