
 
 

 

 

 

 
 

EXPRESSÃOEEDUCAÇÃOPLÁSTICA 

 

 

 
 

1º Período 2º Período 3º Período 
Instrumentos de 

Avaliação 

 ModelagemeEscultura 
-exploração da resistência e 

plasticidade de materiais: 

 DesenhodeExpressãoLivre 
-exploração de diferentes técnicas e 

materiais 

 AtividadesGráficasSugeridas 
-ilustrações 

-sequênciasdeimagensoudepalavras 

-contornos 

-utilização livre da régua, esquadro, 

compasso 

-desenho em superfícies não planas 

 Pintura 
-exploração de diversas técnicas e 

materiaisempinturalivreedetema 

sugerido 

 Recorte,Colagemedobragem 
-exploração de diferentes materiais 

-composição com diferentes materiais 

e técnicas diversas 

 Cartazes 

 Modelagem eEscultura 
-exploração da resistência e plasticidade de materiais: 

 DesenhodeExpressãoLivre 
-exploração de diferentes técnicas e materiais 

 Atividades GráficasSugeridas 
-ilustrações 

-sequências de imagens ou de palavras 

-contornos 

-utilização livre da régua, esquadro, compasso 

-desenho em superfícies não planas 

 Construções 
-construções a partir de representação no espaço 

-adaptaçãoerecreaçãodeespaçosutilizandomateriaise 

objetosdegrandesdimensões 

 Pintura 
-exploraçãodediversastécnicasemateriaisempinturalivre 

edetemasugerido 

 Recorte,Colagemedobragem 

-exploração de diferentes materiais 

composição com diferentes materiais e técnicas diversas 

-exploração da terceira dimensão 

 Cartazes 

 Impressão 
-estampagem de elementos naturais 

 Modelagem eEscultura 
-exploração da resistência e plasticidade de 

materiais: 

 DesenhodeExpressãoLivre 
-exploração de diferentes técnicas e materiais 

 Atividades GráficasSugeridas 

-ilustrações 

-sequências de imagens ou de palavras 

-contornos 

-utilização livre da régua, esquadro, compasso 

-desenho em superfícies não planas 

 Construções 
-construçõesapartirderepresentaçãonoespaço 

-adaptaçãoerecreaçãodeespaçosutilizando 

materiaiseobjetosdegrandesdimensões 

 Pintura 
-exploraçãodediversastécnicasemateriaisem 

pinturalivreedetemasugerido 

 Recorte,Colagemedobragem 
-exploração de diferentes materiais 

-composiçãocomdiferentesmateriaisetécnicas 

diversas 

-exploração da terceira dimensão 

 Impressão 
-estampagemdeelementosnaturais 

-estampagemdeáguaetintaoleosa 

-estampagem utilizando moldes 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fichas de Trabalho 

Cartazes 

Construções 

 

Outros trabalhos 

realizados 
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EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO MUSICAL 
 
 

1º Período 2º Período 3º Período 
Instrumentos de 

Avaliação 

 Jogos deExploração 
-a voz 

-o corpo 

-os instrumentos 

 
 DesenvolvimentoAuditivo 

-os sons 

-rimas e lengalengas 

-sons vocais 

-canções 

-melodias 

 
 ExpressãoeCriaçãoMusical 

-produção de sons utilizando: 

-a voz 

-percussão corporal 

-objetos 

-construção de instrumentos musicais 

-utilizaçãode texturas/ambientes 

sonorosem:canções,danças,histórias 

edramatizações 

 Jogos deExploração 
-a voz 

-o corpo 

-os instrumentos 

 
 DesenvolvimentoAuditivo 

-reproduçãodesons 

-rimas elengalengas 

-sons vocais 

-canções 

-melodias 

 
 ExpressãoeCriaçãoMusical 

-produção de sons utilizando: 

-a voz 

-percussão corporal 

-objetos 

-adaptaçãodetextosparamelodias,melodiasparatexto, 

texto paracanções. 

 
 
 
 
 

 
 Representação doSom 

-invenção/utilização de gestos sinais e palavras 

representativos de timbre, intensidade, duração e altura 

 Jogos deExploração 
-a voz 

-o corpo 

-os instrumentos. 

 
 DesenvolvimentoAuditivo 

-reproduçãodesonscomavozoucom 

instrumentos 

-o meio ambiente sonoro 

-audições musicais. 

 

 
 ExpressãoeCriaçãoMusical 

-produção de sons utilizando: 

-a voz 

-percussão corporal 

-objetos 

-instrumentosmusicais 

-adaptaçãodetextosparamelodias,melodiaspara 

texto,textoparacanções 

-organizaçãodesequênciasdemovimentospara 

sequênciassonoras 

-dançasderoda,defila…tradicionaisinfantise 

regionais. 

 
 Representação doSom 

-invenção/utilização de gestos sinais e palavras 

representativos de timbre, intensidade, duração e 

altura 

-contacto com várias formas de representação 

sonora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação direta 

e respetivo 

registo. 



 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO FÍSICO-MOTORA 
 
 
 

1º Período 2º Período 3º Período 
Instrumentos de 

Avaliação 

 Jogos 

-infantis 

-tradicionais 

-pré-desportivos 

 
 AtividadesRítmicasExpressivas 

-exploração individual do movimento 

com ambiente musical adequado 

-exploraçãodemovimentaçãoemgrupo 

comambientemusicaladequadoe/ou 

deacordocomamarcaçãorítmicado 

professoroudoscolegas 

-exploraçãodemovimentoapares,com 

ambientemusicaladequado. 

 Jogos 

-infantis 

-tradicionais 

-pré-desportivos 

 
 Atividades RítmicasExpressivas 

 
-exploraçãoindividualdomovimentocomambientemusical 

adequado 

-exploração de movimentação em grupo com ambiente 

musicaladequadoe/oudeacordocomamarcaçãorítmicado 

professoroudoscolegas 

-exploraçãodemovimentoapares,comambientemusical 

adequado. 

 Jogos 

-infantis 

-tradicionais 

-pré-desportivos 

 
 Atividades RítmicasExpressivas 

 
-exploraçãoindividualdomovimentocom 

ambiente musicaladequado 

-exploração de movimentação em grupo com 

ambientemusicaladequadoe/oudeacordocoma 

marcaçãorítmicadoprofessoroudoscolegas 

-exploraçãodemovimentoapares,comambiente 

musicaladequado. 

 
 
 
 
 

 
Observação direta 

e respetivo 

registo. 

 


