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     … uma escola de afetos. 

Bibe Amarelo             Área da Expressão e Comunicação 

Domínio da Educação Artística 

Subdomínio: Artes Visuais 
Conteúdos/Componentes Aprendizagens a promover 

Produção e Criação 
Descoberta e Organização 
Progressiva de Superfícies  
 
Descoberta e Organização 
Progressiva de Volumes 

• Representar vivências individuais, temas, histórias, paisagens através de meios de 
expressão (pintura, desenho, colagem, picotagem, dobragem, modelagem, entre 
outros meios expressivos). 

• Criar objetos, cenas reais ou imaginadas, em formato tridimensional, utilizando 
materiais de diferentes texturas, formas e volumes, recorrendo ainda, quanto 
possível, a software educativo. 

Reconhecimento  • Descrever o que vê em diferentes formas visuais (obras de arte, objetos, natureza) 
através do contacto com diferentes modalidades expressivas (pintura, escultura, 
fotografia, banda desenhada, entre outras) e em diferentes contextos: físico (museus, 
catálogos, monumentos, galerias e outros centros de cultura) e digital (Internet, CD-
Rom). 
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Reprodução 
Figura humana 
Objetos  
Imagens  
 

• Identificar alguns elementos da Comunicação Visual na observação de formas visuais 
(obras de arte, natureza e outros objetos culturais), cor (cores primárias e secundárias, 
mistura de cores); textura (mole, rugoso), formas geométricas (quadrado, retângulo, 
triângulo, circulo), linhas (retas, curvas, zigzag). 
• Produzir composições plásticas a partir de temas reais ou imaginários, utilizando os 
elementos da comunicação visual em conjunto ou per si.         
• Comparar formas diversificadas de representação da figura humana (proporção natural 
e a destorção) em diferentes contextos: Museus, Centros de Arte; e em diferentes 
suportes: físico (catálogo, reproduções de obras de arte, ou de outras imagens); digital 
(Internet, CD-ROM). 
• Produzir plasticamente, de um modo livre ou mediado, a representação da figura 
humana integrada em cenas do quotidiano, histórias inventadas ou sugeridas, utilizando 
diferentes formas de expressão: desenho, pintura, colagem e/ou suportes digitais. 

Reflexão e Interpretação 
Registo  
Crítica 

• Emitir juízos sobre os seus trabalhos e sobre as formas visuais (obras de arte, 
natureza, objetos), indicando alguns critérios da sua avaliação. 
• Utilizar, de forma autónoma, diferentes materiais e de meios de expressão (pintura, 
colagem, desenho, entre outros) para recrear vivências individuais, temas, histórias, entre 
outros. 
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Domínio da Educação Artística 

Subdomínio: Jogo dramático / Teatro 
Conteúdos/Componentes Aprendizagens a promover 

Jogos de exploração 
 
 

• Interagir com outros em atividades de faz-de-conta, espontâneas ou sugeridas, 
recorrendo também à utilização de formas animadas (marionetas, sombras…) como 
facilitadoras e/ou intermediárias em situações de comunicação verbal e não verbal. 
• Exprimir de forma pessoal, corporalmente e/ou vocalmente, estados de espirito 
(alegre, triste, zangado…), movimentos da natureza (chuva, vento, ondas do mar…), ações 
(cantar, correr, saltar…) e situações do quotidiano (levantar-se, lavar-se, tomar o pequeno-
almoço, brincar…) 
• Exprimir opiniões pessoais, em situações de experimentação/criação e de fruição. 

Dramatizações  
Livres e improvisadas 

• Utilizar e criar o espaço e os objetos, atribuindo-lhes significados múltiplos em 
atividades “livres”, situações imaginárias e de recriação de experiências do quotidiano. 
• Inventar e experimentar personagens e situações do faz de conta ou de representação, 
por iniciativa própria e /ou a partir de diferentes estímulos, diversificando as formas de 
concretização. 
• Expor e discutir ideias e propor soluções para desafios criativos, em contexto de faz-
de-conta ou representação. 
• Participar no planeamento (inventariação de tarefas e materiais…), no desenvolvimento 
(assunção de funções, que não se restringem à representação em cena) e na avaliação de  
projetos de teatro. 
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Teatro  
Representação 
Teatro de fantoches 
Teatro de sombras 
Pantomima 
Jogos de mímica 

• Participar em práticas de faz-de-conta, espontâneas e estruturadas, e de representação, 
distinguindo e nomeando diferentes técnicas de representação: teatro de ator e teatro de 
formas animadas (teatro de sombras; teatro de objetos; teatro de marionetas – luva, 
dedo, vara, fios…) 
• sNomear diferentes funções convencionais do processo de criação teatral: entre outros, 
autor do texto, encenador e ator/atriz. 
• sReconhecer a utilização do espaço com finalidade cénica, experimentar objetos como 
adereços (de cena e de guarda-roupa) e explorar recursos técnicos diversificados, 
específicos e/ou improvisados. 
• Contar, recontar, inventar e recriar histórias e diálogos, oralmente ou desempenhando 
”papéis”, e elabora guiões cénicos, com recursos a diversificados tipos de registo 
(ilustração, simbologia inventada, registo escrito pelo adulto…). 
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Domínio da Educação Artística 

Subdomínio: Música 
Conteúdos/Componentes Aprendizagens a promover 

Interpretação e 
Comunicação 
Melodia 
Reprodução de melodias 
Afinação  
 
Ritmo 
Reprodução de ritmos 
Precisão rítmica 
 

 

• Utilizar a voz falada segundo diversas possibilidades expressivas relacionadas com a 
altura (agudo, grave), a intensidade (forte e fraco) e o ritmo da palavra (texto ritmado). 
• Reproduzir ritmos em métrica binária e ternária, em simultâneo com um modelo dado e 
em eco, utilizando a voz, o corpo e instrumentos de percussão. 
• Reproduzir motivos melódicos sem texto (onomatopeias e silabas neutras) e com texto, 
associados a canções. 
• Cantar canções utilizando a memória, com controlo progressivo da melodia, da estrutura 
rítmica (pulsação e acentuação) e da respiração. 
• Interpretar canções de caracter diferente (de acordo com o texto, o ritmo, ou a 
melodia) e em estilos diversos, controlando elementos expressivos de intensidade e de 
andamento (rápido, lento, em acelerando e em rallentando).  
• Utilizar percussão corporal e instrumentos musicais diversos para marcar a pulsação, a 
divisão e a acentuação do primeiro tempo do compasso (métrica binária ternária) de 
canções e de obras musicais gravadas. 
• Tocar pequenos ostinatos rítmicos com diferentes combinações de sons curtos e longos 
(padrões rítmicos) em simultâneo com música gravada e como acompanhamento de canções, 
utilizando o corpo e instrumentos de percussão. 
• Sincronizar o movimento do corpo com a intensidade (dinâmicas forte e fraco) de uma 
canção ou obra musical gravadas e adaptar-se a mudanças de intensidade de forma súbita 
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ou progressiva (dinâmicas em crescendo e em diminuendo). 
• Sincronizar o movimento do corpo com a pulsação regular (andamentos médio, rápido e 
lento) e a acentuação de compasso de uma canção ou obra musical gravada e adaptar-se a 
mudanças de pulsação de forma súbita ou agressiva (andamentos em acelerando e 
alentando). 

Criação e Experimentação 
Motricidade/Movimento 
Pulsação e divisão do tempo 
Fluidez/expressividade 

 

• Explorar as potencialidades de timbre, intensidade, altura (agudo, grave, subida descida) 
e duração (sons longos e curtos) da voz, de objetos sonoros e de instrumentos musicais. 
• Improvisar ambientes sonoros para rimas, canções, partituras gráficas e sequências de 
movimento, selecionando e organizando fontes sonoras diversificadas (corpo, voz, objetos 
sonoros e instrumentos de percussão). 
• Decidir sobre a interpretação de uma canção no que se refere a questões de caracter, 
de estrutura formal, de intensidade e de andamento. 
• Realizar ações motoras diferenciadas (andar, saltitar, correr, balançar, rodopiar…) e 
mobilizar diferentes qualidades de movimento como forma de reação ao carácter, ao ritmo 
(pulsação, andamento, métricas binária e ternária), à forma de reação ao carácter, ao 
ritmo (pulsação, andamento, métrica binária e ternária), à intensidade e à organização 
formal (seções AB, ABA) de uma canção ou de obras musicais gravadas. 

Perceção Sonora e Musical 
Desenvolvimento auditivo 
Identificar sons isolados do meio 
próximo e da natureza 
Reconhecimento e registo 

sReconhecer auditivamente sons vocais e corporais, sons do meio ambiente próximo 
(isolados e simultâneos), sons da natureza e sons instrumentais. 
sComentar a música que ouve ou a música que interpreta utilizando vocabulário musical. 
sUtilizar grafismos não convencionais para identificar, ler ou registar sequências de 
intensidade, movimentos sonoros e sequências de sons curtos e longos. 
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Culturas Musicais nos 
Contextos 
Registos e Dinâmica 
Reprodução 
Reconhecimento 

• Utilizar e reconhecer auditivamente um reportório diversificado de canções e de música 
gravada de diferentes géneros, estilos e culturas, presente em atividades do quotidiano.  
• Recolher e organizar informação sobre práticas musicais de diferentes culturas e 
comunicar os resultados dos seus trabalhos de projeto. 
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Domínio da Educação Artística 

Subdomínio: Dança 
Conteúdos/Componentes Aprendizagens a promover 

Comunicação e 
Interpretação 
Jogos de mímica 
 

• Experimentar movimentos locomotores e não locomotores básicos e movimentar-se e 
expressar-se de forma coordenada, utilizando o corpo no espaço, no tempo e com 
diferentes dinâmicas. 
• sSincronizar-se com o ritmo da marcha/corrida e com estruturas rítmicas simples. 
• sComunicar através do movimento expressivo, vivências individuais, ideias, temas, 
histórias e mensagens do quotidiano. 

Produção e Criação 
Jogos de exploração 
Movimentos com o corpo 
 

• Utilizar de diferentes modos os vários segmentos do corpo em resposta aos estímulos 
fornecidos por um adulto (mexer a cabeça, o pé, a mão, os dedos e o tronco). 

• Responder com uma série de movimentos a estímulos que correspondem a ações 
(explodir, rastejar, rebolar, balancear, girar, deslizar). 

• Imitar de formas variadas objetos, animais bem como situações comuns da vida real. 

Conhecimento e Vivência da 
Dança 
Dança corporal 
Interpretação e representação  

• Identificar movimentos básicos locomotores (andar, correr, saltitar, saltar, rodopiar) e 
não locomotores (alongar, encolher, puxar, empurrar, tremer, torcer). 

• Conhecer, e interpretar com o corpo, trajetórias curvas e retilíneas; movimentos no 
plano horizontal e vertical e de grande e pequena amplitude; estruturas temporais 
lentas e rápidas e estruturas dinâmicas fortes e fracas. 

• Produzir composições rítmicas a partir de temas reais ou imaginados, utilizando os 
elementos da comunicação expressiva individualmente ou em conjunto. 
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Fruição e Contemplação 
Dança artística 
Participação e crítica 
 

• Apreciar e comentar peças de dança do património artístico que lhe são mostradas 
através dos audiovisuais ou espetáculos ao vivo. 

• Descrever formas de movimento relacionadas com experiências diárias, animais, 
personagens. 

• Participar em danças de grupo e comentar e discutir com os colegas essas experiências 
artísticas. 

 
 

 

 

 

 

 

 


