
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DA DISCIPLINA DE OFICINA DE ARTES 

PERÍODO
ÁREAS DE DESEN-
VOLVIMENTO DO 
PROJETO 

DOMÍNIOS CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

1.º

GRAVURA 

DESIGN

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO

Reconhecer a necessidade de rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos. 
Perceber a importância da organização sistematizada das ideias e caminhar para a tomada 
de decisões autónoma das tarefas a realizar. 
Imaginar hipóteses face a uma proposta de trabalho. 

Analisar obras de arte. 
Criar soluções estéticas criativas e pessoais.  
Criar um objeto, bidimensional ou tridimensional, face a um desafio. 

Realizar tarefas de pesquisa sustentada por critérios, com autonomia progressiva, tarefas de 
síntese e tarefas de planificação, de revisão e de monitorização. 
Concretizar projetos artísticos temáticos partindo do desenho. 
Elaborar um portefólio físico ou digital. 
Mobilizar o discurso (oral ou escrito) argumentativo (expressar uma tomada de posição, pen-
sar e apresentar argumentos e contra- argumentos, rebater os contra-argumentos). 
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2.º

DESIGN 

FOTOGRAFIA

APROPRIAÇÃO E  
REFLEXÃO 

INTERPRETAÇÃO  
E COMUNICAÇÃO 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO

Compreender as características da linguagem das artes visuais em diferentes contextos cul-
turais. 
Dominar o desenho como forma de pensamento e comunicação. 
Dominar processos de questionamento. 

Comunicar, utilizando discursos multimodais recorrendo a técnicas variadas.  
Interpretar a multiplicidade de respostas das artes visuais na contemporaneidade. 

Dominar as diferentes fases metodológicas de desenvolvimento de um projeto, nas diversas 
áreas em estudo. 
Transformar os conhecimentos adquiridos nos seus trabalhos de um modo pessoal. 
Experimentar materiais, técnicas e suportes com persistência.

3.º PROJETO 
PESSOAL

APROPRIAÇÃO E  
REFLEXÃO 

INTERPRETAÇÃO E  
COMUNICAÇÃO 

EXPERIMENTAÇÃO  
E CRIAÇÃO

Demonstrar consciência e respeito pela diversidade cultural e artística. 
Conhecer em profundidade processos artísticos como modo de intervenção na sociedade e 
comunidade. 
Aplicar com fluência a gramática da linguagem visual. 
Refletir sobre temas de identidade e do quotidiano utilizando referências da arte contem-
porânea. 

Interpretar vivências de modo a construir narrativas que se podem concretizar nas variadas 
áreas da produção artística contemporânea. 

Manipular com intencionalidade os diferentes processos artísticos. 
Intervencionar criticamente, no âmbito da realização plástica, na comunidade em que está 
inserido. 
Transformar os conhecimentos adquiridos nos seus trabalhos de um modo pessoal 
Romper limites para imaginar novas soluções. 
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