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Ano Letivo 2018 - 2019
1ºano/2ºano
Introdução:
Nas atividades de Expressão Artística pretende-se desenvolver o prazer da realização de experiências artísticas diversas. A produção de trabalhos alusivos às diferentes épocas do ano (outono, Natal, primavera…) será uma constante ao longo do ano letivo.
Sempre que possível serão desenvolvidas algumas atividades sugeridas pelos alunos e preferencialmente serão utilizados materiais recicláveis para a obtenção de novos objetos.

Algumas técnicas na realização das atividades serão as seguintes:


Desenho com grafite



Desenho de linhas ordenado/desordenado



Preenchimento com papel rasgado



Preenchimento com lápis de cor



Pinturas com canetas de feltro, lápis de cor, aguarela ou guache



Desenho sobre vários tipos de papel

Calendarização
1º Período

Conteúdos
















Ligação e colagem
de elementos para
uma construção;
Cor;
Desenho;
Pintura.

Desenho livre em
suportes neutros;
Comunicação visual;
Cor;
Elementos da forma;
Pintura.

Realização de
composições com
um fim comunicativo utilizando diferentes materiais;
Comunicação visual;
Recorte;
Desenho;
Pintura.

Objetivos Específicos









Organizar o espaço
de trabalho.
Desenvolver a imaginação, a criatividade, a destreza
manual.

Actividades


Desenvolver as
capacidades expressivas e criatividade a partir da utilização de diferentes técnicas.



Fazer composições
e estampagens.
Explorar sensorialmente outros objetos.
Desenvolver a imaginação, a criatividade, a destreza
manual e da descoberta



Elaboração de um
marcador com a
identificação do
aluno.

Construção de um
portefólio.

Recursos














Realização de
composições com
um fim comunicativo em papel cavalinho/cartolinas
(trabalho individual): desenhar e/ou
escrever; recortar/rasgar e colar
diferentes elementos, tendo por base
um tema (a escola;
futebol; passatem-





Cartolina;
Papel Cavalinho;
Lápis de carvão;
Folhas brancas;
Folhas A4 (coloridas);
Cola;
Borracha;
Lápis de cera;
Materiais recicláveis (rolhas, tampas...);
Tintas - aguarelas;
Tintas - guaches
Tintas – acrílicas
Diversos tipo de
papel (cenário, lustro, celofane...)
Cartão canelado;
Papel vegetal;
Afia-lápis

Avaliação


Observação
do
trabalho indivdual.



Trabalhos dos alunos.



Autoavaliação.



Heteroavaliação.



Observação direta:
- Iniciativa
- Interesse
- Empenho
- Organização
- Produto final

pos; animais)








1º Período









Realização de experiências com
mistura de cores;
Realização de estampagem de elementos naturais,
através da utilização de moldes;
Comunicação visual;
Cor;
Elementos da forma;
Pintura.

Criação de novos
objetos utilizando
materiais (recicláveis) ou objetos recuperados;
Exploração da
resistência e plasticidade de diversos
materiais;
Cor;
Elementos da forma;
Pintura;







Fazer composições
e estampagens, utilizando moldes feitos de diferentes
materiais;
Desenvolver as
capacidades expressivas e criatividade a partir da utilização de diferentes técnicas.

Desenvolver a capacidade de transformação e invenção de novos objetos a partir de materiais recicláveis/recuperados.



Elaboração de um
painel alusivo ao
Outono.



Construção de
brinquedos com
materiais recicláveis (Natal).



Realização de origamis sobre tema
sugerido para posterior montagem de
cenário (Inverno)



2º Período











Realização de dobragens;
Ligação e colagem
de elementos para
uma construção;
Pintura;
Cor;
Elementos da forma.

Comunicação visual;
Pintura;
Cor;
Ligação e colagem
de elementos para
uma construção.















Realização de estampagem de elementos naturais;
Contorno de objetos e formas;
Elementos da forma;
Pintura.
Cor.



Exprimir-se livre e
criativamente, utilizando técnicas e
materiais diversos;
Explorar livremente
meios de expressão
gráfica e plástica;
Fazer dobragens.

Desenvolver a sensibilidade estética;
Desenvolver a imaginação, a criatividade, a destreza
manual e a descoberta;
Exprimir-se livre e
criativamente, utilizando técnicas e
materiais diversos.



Criação de máscaras e adereços para os disfarces
(Carnaval)



Elaboração de
animais utilizando
folhas de árvores.



Comemoração do
Dia da Árvore (Primavera).










3º Período
















Pintura
Ligação e colagem
de elementos para
uma construção.
Cor;
Comunicação Visual;
Realização de estampagem de elementos naturais;
Contorno de objectos e formas;
Elementos da forma;
Reallização de
dobragens;
Pintura;
Desenho;
Cor;

Pintura livre;
Cor;
Desenho;
Elementos da forma.
Comunicação visual

Pintura livre;
Cor;











Desenvolver as
capacidades expressivas e criatividade a partir da utilização de diferentes técnicas

Desenvolver a utlização das diferentes técnicas artísticas;
Desenvolver a imaginação, a criatividade, a destreza
manual e a descoberta.

Exprimir-se livre e
criativamente, utilizando técnicas e
materiais diversos;
Explorar livremente
meios de expressão
gráfica e plástica;
Fazer dobragens.



Elaboração de
postais (Dia Mundial da Criança)



Realização de trabalho em tela.



Realização de actividades sugeridas
pelos alunos.







3º Período

Desenho;
Elementos da forma.
Comunicação visual
Realização de dobragens;
Ligação e colagem
de elementos para
uma construção.









Desenvolver a imaginação, a criatividade, a destreza
manual e a descoberta
Desenvolver a utlização das diferentes técnicas artísticas;
Desenvolver a imaginação, a criatividade, a destreza
manual e a descoberta.
Exprimir-se livre e
criativamente, utilizando técnicas e
materiais diversos

