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Flexibilização: O grupo disciplinar decidiu disponibilizar 10% dos tempos anuais da disciplina (6 tempos) para trabalhar em inter e multidisciplinaridade 
o tema aglutinador do Agrupamento. 

 

 

 1.º PERÍODO 

DOMÍNIO CONTEÚDOS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS 
ALUNOS 

TEMPOS 

Técnica 
Experimentação e Criação 
 

 
-Mobilização das várias etapas do processo artístico (pesquisa, investigação, 
experimentação e reflexão).  
 

-Invenção de soluções para a resolução de problemas no processo de produção 
artística.  
 

A, B, C, D, F, I 
22 tempos 

(+ 2 tempos para 
flexibilização) 

 
 
Representação 
Interpretação e Comunicação 
 

 
-Estimulação de múltiplas leituras das diferentes circunstâncias culturais. 
 

B, D, F, G, H, I 

 

 2.º PERÍODO 

DOMÍNIO CONTEÚDOS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS 
ALUNOS 

TEMPOS 

 
Representação 
Interpretação e Comunicação 
 

 
-Interpretação abrangente das três realidades: imagem/objeto, sujeito e a 
construção de hipóteses de interpretação. 
 

-Tomada de consciência da importância das características do trabalho artístico 
(sistemático, reflexivo e pessoal) para o desenvolvimento do seu sistema próprio 
de trabalho.  
 

A, B, D, F, H, I 

20 tempos 
(+ 4 tempos para 

flexibilização) 
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Discurso 
Apropriação e Reflexão 

 

 
-Identificação de diferentes manifestações culturais do património local e global 
utilizando um vocabulário específico e adequado. 
 

- Compreensão dos princípios da linguagem das artes visuais integrada em 
diferentes contextos culturais (estilos e movimentos artísticos, épocas e 
geografias).  
 

A, B, C, D, F, I 

 

 

 3.º PERÍODO 
DOMÍNIO CONTEÚDOS 

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS ALUNOS TEMPOS 

Técnica 
Experimentação e Criação 
 

 
- Consciencialização da importância das características do trabalho 
artístico (sistemático, reflexivo e pessoal) para o desenvolvimento do 
seu sistema próprio de trabalho. 
 

D, E, F, H, I 

14 tempos 
(+ 2 tempos para 

flexibilização) 

 

Representação 
Interpretação e Comunicação 
 

 
-Manifestação de capacidades expressivas e criativas nas suas 
produções, evidenciando os conhecimentos adquiridos.  
 

A, B, C, D, F, H 

Discurso 
Apropriação e Reflexão 
 

-Apreciação estética e artística (observação, descrição, discriminação, 
análise, síntese, argumentação e juízo critico)  
 
 

-Reconhecimento da tipologia e da função do objeto de arte, design, 
arquitetura e artesanato de acordo com os contextos históricos, 
geográficos e culturais.  
 

A, B, C, D,  F, H, 
I, J 
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