
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta Complementar – Oficina de Artes e Tecnologias (O@AT) 
Orientações Curriculares 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 
2019-2020 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 
 

            Construir uma Escola de Qualidade  

                                                     Ser uma Escola para a Cidadania__________________________________________________ 

 

Página 2 de 6 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

No âmbito do projeto de autonomia e flexibilidade curricular, este Agrupamento de Escolas decidiu a 

criação da disciplina de Oficina de Artes e Tecnologias (OA@T), para turmas do 5º e do 6º ano, 

atribuindo-lhe cinquenta minutos semanais. Esta disciplina integra a Oferta Complementar oferecida 

pelo Agrupamento, como forma de enriquecimento do currículo e que está conforme o previsto no 

Despacho nº 5908/2017.  

Para o Plano de Estudos da disciplina “Oficina de Artes e Tecnologias” teve-se em conta: 

1- As alterações introduzidas ao normativo anterior pelo DL n.º 91/2103 de 10 de junho que 

referem que “deverão ser desenvolvidas atividades em articulação, integrando ações que 

promovam, de forma transversal, a educação para a cidadania e componentes de trabalho 

com tecnologias de informação e comunicação”; 

2- O Plano Plurianual de Melhoria reformulado. Foi aí considerada, como prioritária, a criação de 

condições para que todos os alunos do AEFS pudessem: 

 utilizar as TIC nos seus processos de aprendizagem, explorando software inovador e facilitador 

da construção de conhecimento,  

 desenvolver projetos com uma forte componente regional e local, 

 explorar temáticas relacionadas com a cidadania, como a interculturalidade e a solidariedade 

e com a responsabilidade ambiental. 

 aprofundar conhecimento das suas áreas de interesse pessoal e coletivo. 

O Conselho Pedagógico aprovou a Oferta Complementar “Oficina de Artes @ Tecnologia” AO@T para 

turmas dos 5º e 6º anos. Desenhou-se o Plano de Estudos que se apresenta e que explorará a 

Expressão Artística e Tecnológica dos Materiais assim como a construção de Apresentações 

Multimédia, de forma a potenciar, nos alunos, a aquisição das aprendizagens essenciais ao seu nível 

etário. A área das artes e tecnologias tem como Domínios: A Apropriação e Reflexão; A Interpretação 

e Comunicação e a Experimentação e Criação, tem como objetivo o desenvolvimento de 

competências definidas nas Aprendizagens Essenciais, tendo como referencia o Perfil do Aluno.  

“Estes domínios englobam competências estéticas e técnicas, envolvem saberes, a apropriação e 

domínio de materiais e suportes e integram o desenvolvimento da sensibilidade estética e artística. 

Nestes Domínios articulam-se os processos artísticos e tecnológicos com as circunstâncias culturais, 
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designadamente históricas, sociais e políticas.” 

PLANIFICAÇÃO 

Assim, os professores que lecionarão esta disciplina, propiciarão aos alunos a aquisição de 

conhecimentos, capacidades e atitudes, orientando a prática letiva para um envolvimento constante 

dos alunos na definição dos projetos a desenvolver, no trabalho colaborativo interpares e na sua 

participação nas atividades do Agrupamento, entendendo-se como parte deste. As atividades a 

desenvolver, contando embora com exercícios individuais, terão sempre em conta uma finalização 

coletiva, trabalhando-se sempre o indivíduo e o grupo, a turma e a Escola, a Escola e a Cidade.  

Ao longo do ano, desenvolver-se-ão atividades essencialmente não virtuais, reservando-se às novas 

tecnologias, o registo (a memória) das atividades realizadas. 

 Execução de projetos para a reciclagem de materiais (1º e 2º período); a produção de apresentações 

e/ou objetros com o tema “Arte na Reciclagem” (2º período) e a apresentação da memória descritiva 

das atividades (3º período). A reciclagem será o tema aglutinador das atividades a desenvolver, que 

terão em conta a especificidade de cada turma, bem como as condições de trabalho, já que algumas 

das salas de aula não se adequam à especificidade da disciplina, nomeadamente: sala 1.7 e 1.8. A 

exploração destes temas permitirá também a articulação com outras áreas de conhecimento 

curricular. 

 O porquê destes temas? 

Numa sociedade cada mais globalizante, e a atravessar desafios constantes na área do ambiente, é 

desejável que o currículo que os alunos desenvolvem na escola englobe temáticas que contribuam 

para uma efetiva educação ambiental. Daí se ter selecionado o tema “Arte na Reciclagem” como tema 

aglutinador, uma vez que o recurso ao princípio do “aprender a fazer”, contribui significativamente 

como ferramenta cognitiva para aquisição e mobilização de conceitos e um conhecimento mais 

profundo dos alunos sobre as formas de preservação do ambiente, nomeadamente a reciclagem.   

 

TEMAS ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 

“Arte na Reciclagem” 
(Gestão dos resíduos: 
a atitude dos 3Rs) 
- Educação Ambiental 
(para ser um cidadão 
consciente e 
responsável.) 
- Desenvolvimento do 
sentido estético  

Produção de objectos ou ferramentas digitais, 
apresentações, vídeos com vista reutilização de 
materiais de uso comum, reciclagem. 
Exposição dos trabalhos realizados. 

1º e 2º período  

Tradição é cultura Investigação histórica de tradições e culturas. 2º período 
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Valorizar, preservar e 
recriar as tradições. 

Execução de projetos/ trabalhos (técnicas de artes 

florais) 
Exposição dos trabalhos realizados.  

Apresentações 
multimédia 
Comunicação 

Produção de apresentações multimédia que 
apresentem a memória descritiva das atividades 
desenvolvidas. 

3º período 

 
 

Braga, 7 de outubro de 2019 

O coordenador: Rui Serras  
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Orientação para o desenvolvimento da “Oficina de Artes e Tecnologia”: 

 
A metodologia a seguir na disciplina será predominantemente a metodologia de projeto. 

As atividades incluirão a pesquisa quer no que se refere ao conteúdo da comunicação a criar, quer no 

que se refere à forma da comunicação ou de construção a utilizar, cruzando a exploração dos temas 

com a exploração das técnicas. 

Promover-se-á também o desenvolvimento da capacidade criativa, quer através da reflexão individual 

e da procura de soluções, quer através da partilha de opiniões do grupo e da turma. 

A avaliação da atividade servirá para que os alunos identifiquem os aspetos positivos e os negativos do 

seu desempenho, procurando soluções para melhorar a prestação individual e da turma. 

Esta oferta complementar será desenvolvida, nas turmas do 5º ano e 6º ano já referidas num tempo 

semanal de cinquenta minutos (50). Esta Disciplina é de frequência obrigatória para os alunos das 

turmas em que integra o curricular.  
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Os professores de Educação Visual e de Educação Tecnológica que lecionam  

 

Oficina de Artes e Tecnologias 

 

5º 1 Rui Serras 

5º 2 Júlia Barreto 

5º 3 Júlia Barreto 

5º 4 Rui Serras 

5º 5 Pedro Jorge 

5.º 6 Rui Serras 

5º 7 Nuno Oliveira 

5º 8 Nuno Oliveira 

6.º 1 Cândida Almeida 

6º 2 Rui Serras 

6º 3 Rui Serras 

6º 4 Rui Serras 

    6º 5 Cândida Almeida 

6º 6 Rui Serras 

6º 7 Rui Serras 

6º 8 Rui Serras 

 

 

 

 

O Diretor do AEFS 
______________________ 

 
Jorge Armando de Oliveira Queirós Amado 

 


