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PLANIFICAÇÃO RESUMIDA 
ANO LETIVO 2022/ 2023 

DISCIPLINA Artes Visuais – 1.º ANO 

 

PERÍODOS 
LETIVOS 

1.º 2.º 3.º 

AULAS 
PREVISTAS 

[±] 7   [±] 7 [±] 7 

APRENDI
ZAGENS 
ESSENCI

AIS 
Conheci

mentos / 
Capacida

des / 
Atitudes 

Descoberta e organização progressiva 
de volumes: 
Moldagem e escultura 

Construções 

Descoberta e organização progressiva 
de superfícies: 

Desenho  

Desenho de expressão livre 

Pintura 

Pintura de expressão livre 

Descoberta e organização 
progressiva de superfícies: 
Desenho. 
 
Desenho de expressão livre 
 
Pintura 
 
Pintura de expressão livre 
 
Construções 
 
Exploração de técnicas diversas de 
expressão: 
Recorte, colagem, dobragem 
Pintura 

 

Exploração de técnicas diversas de 
expressão: 
Impressão 
 
Tecelagem e costura 
 
 

 

COMPETÊNCIAS INSTRUMENTOS/TÉCNICAS/PONDERAÇÃO 

CONHECIMENTOS 
Trabalhos individuais e, ou 
de grupo 

35% 
Trabalhos individuais e, ou 
de grupo 

35% 
Trabalhos individuais e, ou 
de grupo 

35% 

CAPACIDADES 
Observação direta da 
participação 

35% 
Observação direta da 
participação 

35% 
Observação direta da 
participação 

35% 

ATITUDES 

Relacionamento 
Interpessoal 
(cooperação; mediação de 
conflitos; solidariedade) 
Participação  
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 
autonomia na realização 
de tarefas; tipo de 
intervenções na aula; 
capacidade de iniciativa) 
Responsabilidade 
(assiduidade; 
pontualidade, realização 
de tarefas em tempo útil; 
posse e utilização 
adequada do material 
obrigatório na sala de aula) 

30% 

Relacionamento 
Interpessoal 
(cooperação; mediação de 
conflitos; solidariedade) 
Participação  
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 
autonomia na realização de 
tarefas; tipo de 
intervenções na aula; 
capacidade de iniciativa) 
Responsabilidade 
(assiduidade; 
pontualidade, realização de 
tarefas em tempo útil; 
posse e utilização 
adequada do material 
obrigatório na sala de aula) 

30% 

Relacionamento 
Interpessoal 
(cooperação; mediação de 
conflitos; solidariedade) 
Participação  
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 
autonomia na realização de 
tarefas; tipo de 
intervenções na aula; 
capacidade de iniciativa) 
Responsabilidade 
(assiduidade; pontualidade, 
realização de tarefas em 
tempo útil; posse e 
utilização adequada do 
material obrigatório na sala 
de aula) 

30% 
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MATERIAL BÁSICO PARA A AULA 

Papel, cartolina, papel de lustro, lápis de cor, lápis de cera, tesoura, cola. 
 

 


