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MÓDULOS CONTEÚDOS OBJETIVOS  ESTRATÉGIAS/ RECURSOS AVALIAÇÃO: 

INSTRUMENTOS/ 

PESOS 

TEMPO / 

CALENDA

RIZAÇÃO 

CRIATIVIDADE 

E RUPTURAS 

 

6- ACULTURA 

DO PALCO 

 
 
 

 

 

7-A CULTURA 

DO SALÃO 
 
 
 

8-A CULTURA 

DA GARE 

 

 

 

9-A CULTURA 

DO CINEMA 

 

 

10-A CULTURA 

DO ESPAÇO 

VIRTUAL 

 

A Criação artística: problemáticas; As linguagens 

das artes 

 
Tronco Comum- Muitos palcos, um espetáculo 

A(s) Arte(s) Barroca(s) 

● A arquitetura barroca ●A escultura barroca ●A 

pintura barroca ●O caso francês ●Da Europa para o 

mundo 

 
Tronco Comum-Das “revoluções” à Revolução 

A Artes Rococó e Neoclássica 

● A Arte Rococó ●A Arte Neoclássica● Casos 

práticos 

 

Tronco comum- A velocidade impõe-se 
A Arte do século XIX 

● O Romantismo ●Um novo olhar sobre o real 

● A arte em redor de 1900●Casos práticos 

 
Tronco comum-A euforia das invenções 

A artes na 1ª metade do século XX 

● As grandes ruturas ●Casos práticos 

 

Tronco Comum- O fenómeno da globalização 

As artes na atualidade 

● A arte enquanto processo ● Casos práticos 

 

 

Preparação para exame 

-Preservar e valorizar o património artístico 

e cultural; 

-Entender a defesa do património como ato 

de cidadania; 

-Consolidar o sentido de apreciação estética 

do mundo; 

-Evidenciar uma atitude crítica enquanto 

receptor de objectos artísticos; 

-Mobilizar os conhecimentos adquiridos na 

disciplina para criticar a realidade 

contemporânea; 

-Pesquisar, selecionar e organizar 

informação diversificada de uma forma 

autónoma, responsável e criativa; 

-Adoptar métodos de trabalho próprios, 

individuais e/ou em grupo; 

-Compreender o objectivo artístico como 

documento/testemunho do respetivo tempo 

histórico; 

-Enquadrar a especificidade do discurso e 

das categorias analíticas de cada área 

artística na análise conjuntural do tempo e 

do espaço (histórico e cultural); 

-Utilizar em cada área artística o seu 

vocabulário específico; 

-Analisar o objecto artístico na sua 

especificidade técnica e formal ; 

-Comunicar corretamente opiniões e 

resultados de pesquisa. 

 

.Contacto com obras de arte 

directa/indirectamente 

. Observação, análise  e 

interpretação de mapas, barras 

cronológicas, quadros, gravuras, 

imagens e textos 

historiográficos e documentais 

.Análise e elaboração de 

quadros-síntese, esquemas 

.Leitura crítica de notícias na 

imprensa 

.Visionamento/comentário de 

filmes e documentários 

.Elaboração de trabalhos de 

pesquisa individuais e em 

grupo, escritos e orais 

.Organização de dossiers 

temáticos e exposições de 

trabalhos 

.Debates 

.Consultas na Internet e trabalho 

multimédia 

.Audição de obras significativas 

relacionadas com os módulos 

.Visitas de estudo 

 
 
Resolução exercícios de exames 

Testes Sumativos 

Trabalhos de 

pesquisa orientados 

apresentados em 

aula  

-----80% 

 

Grelhas de 

observação e listas 

de verificação para 

trabalhos 

individuais e de 

grupo realizados em 

casa ou na aula 

-------15% 

 

Registos de 

participação nas 

actividades, 

cumprimento de 

regras,  respeito e 

tolerância, interesse 

e autonomia, 

assiduidade e 

pontualidade.  

------5% 
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