
 

 

  

 

PROGRAMAÇÃO: AO LONGO DO ANO     ÁREAS: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

DOMÍNIO OBJETIVOS GERAIS ESTRATÉGIAS 
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Construções 

- Desenvolver a atividade 

criativa e o sentido 

estético; 

 

- Promover a destreza 

manual; 

 

- Alargar as experiências 

de expressão gráfica; 

 

- Adquirir técnicas simples 

de expressão artística; 

 

- Desenvolver a 

capacidade de 

representação de figuras e 

objetos. 

- Desmontar e montar objetos; 

- Inventar novos objetos utilizando materiais ou objetos recuperados; 

- Construir objetos. 

Desenho 

- Explorar as possibilidades técnicas de: giz, lápis de cor, lápis de grafite, carvão, lápis de cera, feltros, tintas, 

pincéis,.. 

- Ilustrar de forma pessoal: Inventar sequências de imagens;  

- Criar frisos de cores preenchendo quadrículas 

- Desenhar plantas e mapas 

- Contornar objetos, formas, pessoas 

- Utilizar livremente a régua, o esquadro e o compasso 

- Desenhar em superfícies não planas 

- Desenhar sobre um suporte previamente preparado (com anilinas, tinta de escrever,...) 

Pintura 

- Pintar livremente em suportes neutros; 
- Pintar livremente, em grupo, sobre papel de cenário de grandes dimensões 
- Explorar as possibilidades técnicas de: mão, esponjas, trinchas, pincéis, rolos, com pigmentos naturais, 
guache, aguarela, anilinas, tintas de água... 
- Fazer experiências de mistura de cores 
- Pintar superfícies e, por descoloração, desenhar 
- Fazer jogos de simetria dobrando uma superfície pintada 
- Fazer pintura soprada 
- Pintar utilizando dois materiais diferentes (guache e cola, guache e tinta da china,...) 
- Pintar em superfícies não planas 

Recorte, colagem, 

dobragem   

- Explorar as possibilidades de diferentes materiais;  
- Fazer composições colando diferentes materiais 
- Fazer composições colando mosaicos de papel  
- Fazer dobragens  
- Fazer composições com fim comunicativo 

Cartazes 

Fazer composições com fim comunicativo (usando a imagem, a palavra, a imagem e a palavra): 
- recortando e colando elementos 
- desenhando e escrevendo 
- imprimindo e estampando 



 

 

PROGRAMAÇÃO: AO LONGO DO ANO                                                                                                                  ÁREAS: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA  

DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
ESTRATÉGIAS 
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Voz 

- Desenvolver, de modo 

pessoal, a utilização da 

voz; 

 

- Experimentar diferentes 

maneiras de produzir 

sons; 

 

- Desenvolver a 

capacidade de 

memorização; 

 

- Desenvolver o sentido 

auditivo. 

- Dizer rimas e lengalengas; 
- Entoar rimas e lengalengas; 
- Cantar canções; 
- Reproduzir pequenas melodias; 
- Experimentar sons vocais (todos os que a criança é capaz de produzir). 

Corpo 

- Experimentar percussão corporal, batimentos, palmas; 
- Acompanhar canções com gestos e percussão corporal; 
- Movimentar-se livremente a partir de sons, melodias e canções; 
- Associar movimentos a sons; 
- Fazer variações graduais e/ ou bruscas de andamento (rápido, lento) e intensidade (forte, fraco); 
- Participar em coreografias elementares inventando e reproduzindo gestos/movimentos. 

Instrumentos 

- Experimentar as potencialidades sonoras de materiais e objetos; 
- Construir fontes sonoras elementares introduzindo modificações em materiais; 
- Construir instrumentos musicais elementares seguindo indicações ordenadas de construção; 
- Utilizar instrumentos musicais. 

Desenvolvimento 
auditivo 

- Identificar sons isolados: do meio próximo e da natureza;  
- Identificar ambientes/texturas sonoras: do meio próximo e da natureza; 
- Identificar e marcar a pulsação e/ ou ritmo; 
- Reconhecer ritmos e ciclos; 
- Reproduzir com a voz ou com instrumentos: sons isolados, canções e melodias; 
- Organizar, relacionar e classificar conjuntos de sons. 
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Linguagem Não 
Verbal 

- Vivenciar diferentes 
formas e atitudes 
corporais; 
- Aliar a emissão sonora a 
gestos e movimentação; 
- Explorar o espaço 
circundante; 
- Exprimir gostos e 
preferências através da 
expressão. 

- Utilizar espontaneamente, atitudes, gestos, movimentos;  
- Reagir espontaneamente, por gestos/movimentos; 
- Reproduzir movimentos: em espelho por contraste; 
- Improvisar individualmente atitudes, gestos, movimentos; 
- Mimar, a dois ou em pequenos grupos. 

Linguagem Verbal 

- Participar na elaboração oral de uma história  
- Improvisar um diálogo ou uma pequena história; 
- Participar em jogos de associação de palavras; 
- Experimentar diferentes maneiras de dizer um texto. 

Linguagem Verbal 
e Gestual 

- Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos ligados a uma ação; 
- Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos, constituindo sequências de ações; 
- Improvisar situações usando diferentes tipos de máscaras; 
- Inventar, construir e utilizar adereços e cenários; 
- Elaborar, previamente, em grupo, os vários momentos do desenvolvimento de uma situação. 
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DOMÍNIO 
APRENDIZAGENS 
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Ginástica 

 - Elevar o nível funcional 

das capacidades 

condicionais e 

coordenativas; 

 

- Cooperar com os 

companheiros nos jogos e 

exercícios, compreendendo 

e 

aplicando as regras 

combinadas na turma, bem 

como os princípios de 

cordialidade e respeito na 

relação com os colegas e o 

professor;  

 

- Participar, com empenho, 

no aperfeiçoamento da sua 

habilidade nos diferentes 

tipos de atividades, 

procurando realizar as 

ações adequadas com 

correção e oportunidade; 

 

- Participar em jogos 

ajustando a iniciativa 

própria e as qualidades 

motoras na prestação às 

possibilidades oferecidas 

pela situação de jogo e ao 

seu objetivo, realizando 

habilidades básicas e 

ações técnico-táticas 

- Executar a cambalhota à retaguarda; 
- Saltar ao eixo por cima de um companheiro após corrida de balanço; 
- Lançar e receber o arco na vertical, com cada uma das mãos; 
- Lançar o arco para a frente, no solo, fazendo-o voltar para trás; 
- Lançar e receber o arco com as duas mãos, no plano horizontal; 
- Saltar à corda em corrida e no local; 
- Saltar à corda, movimentada pelos companheiros. 

Jogos 

No jogo do «Mata», com bola ou ringue:  
- Em posse da bola, passar a um companheiro ou rematar; 
- Criar condições favoráveis a estas ações, utilizando fintas de passe ou de remate. 
- Criar linhas de passe para receber a bola deslocando-se e utilizando fintas 
- Optar por intercetar o passe ou esquivar-se, quando a sua equipa não tem bola; 
Nos jogos coletivos com bola, tais como: jogo de passes, bola ao poste, bola ao capitão, bola no fundo, agir em 
conformidade com a situação: 
- Receber a bola com as duas mãos, enquadrar-se ofensivamente e passar a um companheiro desmarcado 
utilizando, se necessário, fintas de passe. 
- Desmarcar-se para receber a bola, criando linhas de passe, fintando. 
- Marcar o adversário escolhido quando a sua equipa perde a bola. 
 

No jogo «Puxa-Empurra»: 
- Respeitar as regras de segurança estabelecidas e a integridade física 
do parceiro, mesmo à custa da sua vantagem. 
- Colocar o parceiro fora dos limites de um quadrado ou círculo, puxando-o ou empurrando-o diretamente ou em 
rotação, pelos braços e ou tronco, aproveitando a ação do oponente. 
- Evitar ser colocado fora do quadrado ou círculo «esquivando-se» às ações do parceiro, aproveitando-se para 
passar ao ataque. 
 

No jogo da «Rolha»: 
* Na situação de atacante («caçador»): 
-  Escolher e perseguir um dos fugitivos para o tocar, utilizando mudanças de direção e velocidade, procurando 
desviá-lo para perto das linhas limites do campo; 
- Ao «guardar» um fugitivo já apanhado, enquadrando-se para impedir que outros o «salvem». 
* Em situação de defesa: 
- Fugir e esquivar-se do «caçador», utilizando mudanças de direção e velocidade, evitando colocar-se perto das 
linhas limites do campo; 
- Coordenar a sua ação com um companheiro criando situações de superioridade numérica (2 ×1) para «salvar» 
um fugitivo «apanhado». 



 

 

Dança 

fundamentais, com 

oportunidade e correção de 

movimentos. 

Em situação de exploração da movimentação em grupo, com ambiente musical adequado e ou de acordo com a 
marcação rítmica do professor ou dos colegas: 
- Combinar habilidades motoras seguindo a evolução do grupo em rodas e linhas (simples ou múltiplas), espirais, 
ziguezague, estrela, quadrado, etc.; 
- Ajustar a sua ação às alterações ou mudanças da formação, associadas à dinâmica proposta pela música, 
evoluindo em todas as zonas e níveis do espaço. 

 

 


