
  PLANIFICAÇÃO - 2021 / 2022 

COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – ARTE EM PALCO 

5 e 6 º ANOS 

 

 
 

DOMÍNIOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS *ACPA CALENDARIZAÇÃO 

APROPRIAÇÃO E 

EXPERIMENTAÇÃO 

 Identificar as mensagens fundamentais emanadas de textos, 

imagens ou ambientes. 

 Identificar mensagens objetivas, subjetivas e/ou subliminares, 

que podem surgir através da observação/leitura e análise de 

obras literárias, teatro e produtos ou objetos do quotidiano, 

entre outros. 

 Ao longo do ano procurar-se-á que os alunos realizem 

atividades diversificadas, que partam da análise de recursos 

escritos ou visuais, passando, posteriormente, para a 

produção de obras de caráter artístico. 

 

 Procurar-se-á, ainda, que os alunos realizem projetos que se 

integrem na área artística do teatro. 

 

 

 Dinâmicas de grupo, ou trabalho de pares, privilegiando-se o 

espírito de interajuda e a criatividade. 

A, B, C, 

D, H. 

 

 

 

A, B, C, 

D, E, F, 

H, I.   

 

A, B, C, 

D, E, F, 

H, I, J.   

 

D, E, F, 

H, J.   

A desenvolver ao 

longo do ano 

COMUNICAÇÃO 

 Comunicar de forma clara e eficaz, através de meios 

diferenciados como apresentações tendo por base a 

linguagem verbal e a linguagem não verbal entre outras. 

 Deverá ser capaz de comunicar de forma mais simbólica e 

criativa, através de pequenas encenações/representações 

teatrais. 

EXPRESSÃO 

 Recorrer a múltiplas linguagens para se expressar, utilizando-

as de acordo com as necessidades e tendo em conta cada 

contexto. A capacidade de expressão deverá beneficiar do uso 

de linguagens diversificadas e enriquecidas. 

 Podemos apontar como exemplo a utilização da expressão 

verbal, oral ou escrita, ou a expressão corporal e dramática, 

para a transmissão de ideias ou conceitos. 



CONCRETIZAÇÃO 

 Realizar projetos de diferentes tipologias, através da definição 

clara de um objetivo, do desenvolvendo de uma ideia, da 

planificação da sua execução e da concretização de um 

produto final. 

 No contexto desta disciplina, as concretizações de projetos 

poderão passar por produções teatrais, entre outros... 

 

RECURSOS: 

Dependendo do tipo de projeto a desenvolver, poderão ser necessários os seguintes materiais: 

 Textos e imagens. 

 Material de escrita, material de pintura, vestuário, etc. 

 

*NOTA: 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos (ACPA): 

   

A Linguagens e textos  F Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

B Informação e Comunicação  G Bem-estar, Saúde e Ambiente 

C Raciocínio e Resolução de Problemas  H Sensibilidade Estética e Artística 

D Pensamento Crítico e Pensamento Criativo  I Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

E Relacionamento Interpessoal  J Consciência e Domínio do Corpo 

 


