
 
Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens 

essenciais: 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

 

Número 

de aulas 

 

• Alfabeto Visual: 

- Ponto. 

- Linha. 

- Textura. 

- Cor. 

- Luminosidade (claro-

escuro). 

 

Geometria plana e traçados 

geométricos: (revisões) 

conceitos de reta, semirreta, 

segmentos de reta, ângulos, 

bissetriz de um ângulo, 

mediatriz de um segmento de 

reta, circunferência, raio, 

diâmetro, divisão da 

circunferência em partes 

iguais (3, 4, 5, 6, 7, 8), 

tangentes e espirais (2 e 3 

centros). 

DOMINIO DO CONHECIMENTO 

- Refletir sobre as manifestações 

culturais do património local e global 

(obras e artefactos de arte – pintura, 

escultura, desenho, assemblage, 

colagem, fotografia, instalação, land’art, 

banda desenhada, design, arquitetura, 

multimédia e linguagens 

cinematográficas). 

- Dominar os conceitos de plano, ritmo, 

espaço estrutura luz/cor, 

enquadramento, entre outros, em 

diferentes contextos e modalidades 

expressivas :pintura, escultura, desenho, 

design, fotografia, cinema, vídeo, banda 

desenhada. 

- Reconhecer a importância das imagens 

como meios de comunicação de massas, 

capazes de veicular diferentes 

significados (económicos, políticos, 

sociais, religiosos, ambientais, entre 

outros). 

DOMIMIO DAS CAPACIDADES 

24 1.º período 

• Noções básicas de 

perceção visual da forma: 

qualidades expressivas e 

26 2.º período 

Departamento Expressões Manual 
adotado 

Ateliê 7/8/9 – Educação Visual, Rui Castro Lobo Ensino Básico 

Grupo 
disciplinar 

600 Disciplina  Educação 
Visual 

Ano  
 

7º A Docente Maria Neves  



qualidades geométricas das 

formas. 

• Cor-pigmento: cores 

primárias e secundárias 

(revisão do 2ºCiclo) 

• Princípios básicos da 

comunicação visual: 

elementos da comunicação; 

evolução da comunicação 

visual ao longo da história 

da Humanidade. 

- Compreender a importância da inter-

relação dos saberes da comunicação 

visual(espaço, volume, cor, forma, 

movimento, estrutura, ritmo, entre 

outros) nos processos de fruição dos 

universos culturais. 

- Relacionar o modo como os processos 

de criação interferem na(s) 

intencionalidades(s) dos objetos 

artísticos.  

- Interrogar os processos artísticos para 

a compreensão da arte contemporânea. 

- Transformar os conhecimentos 

adquiridos em novos modos de 

apreciação do mundo. 

DOMIMIO DAS ATITUDES 

- Articular conceitos (espaço, volume, 

cor, luz, movimento estrutura, forma, 

ritmo),referências ,experiencias, 

materiais e suportes nas suas 

composições plásticas. 

- Manifestar expressividade nos seus 

trabalhos, selecionando de forma 

intencional, conceitos ,temáticas, 

materiais, suportes e técnicas. 

- Justificar a intencionalidade das suas 

composições, recorrendo a critérios de 

ordem estética (vivências, experiências e 

conhecimentos).  

- Organizar exposições em diferentes 

formatos – físicos e/ou digitais  

individuais ou de grupo, selecionando 

trabalhos tendo por base os processos de 

análise, síntese e comparação, que 

conjugam as noções de composição e de 

harmonia, de acordo com o objetivo 

escolhido/proposto.  

- Selecionar, de forma autónoma, 

processos de trabalho e de registo de 

ideias que envolvam a pesquisa, 

• Tópicos de História da 

Arte: exemplos 

significativos de obras 

de arte universal. 

• Património local: 

alguns exemplos 

significativos do 

Concelho. 

• A composição visual: 

estrutura e organização 

básica da composição 

visual. 

•  Conceito de 

movimento na 

composição visual 

• Representação da 

forma bi e 

tridimensional 

(estrutura da forma, 

proporções, cor, 

volume e 

luminosidade). 

• A expressividade e a 

individualidade na 

representação. 

14 3.º período 



investigação e experimentação.  

 



 
Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens 

essenciais: 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

 

Número 

de aulas 

 

• Alfabeto Visual: 

- Ponto. 

- Linha. 

- Textura. 

- Cor. 

- Luminosidade (claro-

escuro). 

 

Geometria plana e traçados 

geométricos: (revisões) 

conceitos de reta, semirreta, 

segmentos de reta, ângulos, 

bissetriz de um ângulo, 

mediatriz de um segmento de 

reta, circunferência, raio, 

diâmetro, divisão da 

circunferência em partes 

iguais (3, 4, 5, 6, 7, 8), 

tangentes e espirais (2 e 3 

centros). 

DOMINIO DO CONHECIMENTO 

- Refletir sobre as manifestações 

culturais do património local e global  

- Dominar os conceitos de plano, ritmo, 

espaço estrutura luz/cor,  

- Reconhecer a importância das imagens 

como meios de comunicação de massas, 

capazes de veicular diferentes 

significados  

DOMIMIO DAS CAPACIDADES 

- Compreender a importância da inter-

relação dos saberes da comunicação 

visual 

- Relacionar o modo como os processos 

de criação interferem na(s) 

intencionalidades(s) dos objetos 

artísticos.  

- Interrogar os processos artísticos para 

a compreensão da arte contemporânea. 

- Transformar os conhecimentos 

adquiridos 

. 

 

22 1.º período 

• Noções básicas de 

perceção visual da forma: 

qualidades expressivas e 

24 2.º período 

Departamento Expressões Manual 
adotado 

Ateliê 7/8/9 – Educação Visual, Rui Castro Lobo Ensino Básico 

Grupo 
disciplinar 

600 Disciplina  Educação 
Visual 

Ano  
 

7º B Docente Patrícia Oliveira 



qualidades geométricas das 

formas. 

• Cor-pigmento: cores 

primárias e secundárias 

(revisão do 2ºCiclo) 

• Princípios básicos da 

comunicação visual: 

elementos da comunicação; 

evolução da comunicação 

visual ao longo da história 

da Humanidade. 

DOMIMIO DAS ATITUDES 

- Articular conceitos (espaço, volume, 

cor, luz, movimento estrutura, forma, 

ritmo),. 

- Manifestar expressividade nos seus 

trabalhos, selecionando de forma 

intencional. 

- Justificar a intencionalidade das suas 

composições, recorrendo a critérios de 

ordem estética 

- Organizar exposições em diferentes 

formatos – físicos e/ou digitais  

individuais ou de grupo, selecionando.  

- Selecionar, de forma autónoma, 

processos de trabalho e de registo de 

ideias que envolvam a pesquisa, 

investigação e experimentação.  

• Tópicos de História da 

Arte: exemplos 

significativos de obras 

de arte universal. 

• Património local: 

alguns exemplos 

significativos do 

Concelho. 

• A composição visual: 

estrutura e organização 

básica da composição 

visual. 

•  Conceito de 

movimento na 

composição visual 

• Representação da 

forma bi e 

tridimensional 

(estrutura da forma, 

proporções, cor, 

volume e 

luminosidade). 

• A expressividade e a 

individualidade na 

representação. 

22 3.º período 

 



 
Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens 

essenciais: 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

 

Número 

de aulas 

 

• Alfabeto Visual: 

- Ponto. 

- Linha. 

- Textura. 

- Cor. 

- Luminosidade (claro-

escuro). 

 

Geometria plana e traçados 

geométricos: (revisões) 

conceitos de reta, semirreta, 

segmentos de reta, ângulos, 

bissetriz de um ângulo, 

mediatriz de um segmento de 

reta, circunferência, raio, 

diâmetro, divisão da 

circunferência em partes 

iguais (3, 4, 5, 6, 7, 8), 

tangentes e espirais (2 e 3 

centros). 

DOMINIO DO CONHECIMENTO 

- Refletir sobre as manifestações 

culturais do património local e global 

(obras e artefactos de arte – pintura, 

escultura, desenho, assemblage, 

colagem, fotografia, instalação, land’art, 

banda desenhada, design, arquitetura, 

multimédia e linguagens 

cinematográficas). 

- Dominar os conceitos de plano, ritmo, 

espaço estrutura luz/cor, 

enquadramento, entre outros, em 

diferentes contextos e modalidades 

expressivas :pintura, escultura, desenho, 

design, fotografia, cinema, vídeo, banda 

desenhada. 

- Reconhecer a importância das imagens 

como meios de comunicação de massas, 

capazes de veicular diferentes 

significados (económicos, políticos, 

sociais, religiosos, ambientais, entre 

outros). 

DOMIMIO DAS CAPACIDADES 

22 1.º período 

• Noções básicas de 

perceção visual da forma: 

qualidades expressivas e 

24 2.º período 

Departamento Expressões Manual 
adotado 

Ateliê 7/8/9 – Educação Visual, Rui Castro Lobo Ensino Básico 

Grupo 
disciplinar 

600 Disciplina  Educação 
Visual 

Ano  
 

7º C Docente Maria Neves  



qualidades geométricas das 

formas. 

• Cor-pigmento: cores 

primárias e secundárias 

(revisão do 2ºCiclo) 

• Princípios básicos da 

comunicação visual: 

elementos da comunicação; 

evolução da comunicação 

visual ao longo da história 

da Humanidade. 

- Compreender a importância da inter-

relação dos saberes da comunicação 

visual(espaço, volume, cor, forma, 

movimento, estrutura, ritmo, entre 

outros) nos processos de fruição dos 

universos culturais. 

- Relacionar o modo como os processos 

de criação interferem na(s) 

intencionalidades(s) dos objetos 

artísticos.  

- Interrogar os processos artísticos para 

a compreensão da arte contemporânea. 

- Transformar os conhecimentos 

adquiridos em novos modos de 

apreciação do mundo. 

DOMIMIO DAS ATITUDES 

- Articular conceitos (espaço, volume, 

cor, luz, movimento estrutura, forma, 

ritmo),referências ,experiencias, 

materiais e suportes nas suas 

composições plásticas. 

- Manifestar expressividade nos seus 

trabalhos, selecionando de forma 

intencional, conceitos ,temáticas, 

materiais, suportes e técnicas. 

- Justificar a intencionalidade das suas 

composições, recorrendo a critérios de 

ordem estética (vivências, experiências e 

conhecimentos).  

- Organizar exposições em diferentes 

formatos – físicos e/ou digitais  

individuais ou de grupo, selecionando 

trabalhos tendo por base os processos de 

análise, síntese e comparação, que 

conjugam as noções de composição e de 

harmonia, de acordo com o objetivo 

escolhido/proposto.  

- Selecionar, de forma autónoma, 

processos de trabalho e de registo de 

ideias que envolvam a pesquisa, 

• Tópicos de História da 

Arte: exemplos 

significativos de obras 

de arte universal. 

• Património local: 

alguns exemplos 

significativos do 

Concelho. 

• A composição visual: 

estrutura e organização 

básica da composição 

visual. 

•  Conceito de 

movimento na 

composição visual 

• Representação da 

forma bi e 

tridimensional 

(estrutura da forma, 

proporções, cor, 

volume e 

luminosidade). 

• A expressividade e a 

individualidade na 

representação. 

18 3.º período 



investigação e experimentação.  

 



 

Planificação Anual – Resumo 
Ano letivo: 2021/2022 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens 

essenciais: 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

 

Número de 

aulas 

 

 
 

 Conhecimentos 
 
 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO  

 

 

• Dominar os conceitos de plano, 
ritmo, enquadramento, espaço, 
estrutura, luz-cor, enquadramento, 
entre outros - em diferentes 
contextos e modalidades de 
expressivas: pintura, escultura, 
desenho, design, fotografia, 
cinema, vídeo, banda desenhada; 
  

• Enquadrar os objetos artísticos de 
diferentes culturas e períodos 
históricos, tendo como referência 
os saberes da História da Arte 
(estilos, movimentos e ruturas 

Depende 
do ano e 
Semestre 

1.º 
/2ºperíodo 

 
INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
 

 

• Compreender a importância da 
inter-relação dos saberes da 
comunicação visual (espaço, 
volume, cor, luz, forma, movimento, 
estrutura, forma, ritmo; entre 
outros) nos processos de 
contemplação e de fruição do 
mundo; 

• Relacionar o modo como os 
processos de criação interferem 
na(s) intencionalidade(s) dos 
objetos artísticos 

Depende 
do ano e 
Semestre 

2.º/3º 
período 

Capacidades 
 

 EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

 

 

 

• Compreender a importância da 
inter-relação dos saberes da 
comunicação visual (espaço, 
volume, cor, luz, forma, 
movimento, estrutura, forma, ritmo; 
entre outros) nos processos de 

Depende do 
ano e 

Semestre 

3.º 
período 

Departamento Expressões Manual 
adotado 

GDA 10º Ano de José Fernando de Santa-Rita da 
Texto 

Ensino Secundário 

Grupo 
disciplinar 

600 Disciplina  Educação 
Visual 

Ano  
 

8º  Docente Pedro Ventura; Patrícia 

Oliveira; Maria Neves 



contemplação e de fruição do 
mundo; 

• Relacionar o modo como os 
processos de criação interferem 
na(s) intencionalidade(s) dos 
objetos artísticos. 
   

 



 
Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens 

essenciais: 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

 

Número de 

aulas 

 

Avaliação (Diagnóstica) 
 
 
Técnicas de representação 
 
Forma 
 
Estrutura 
 
 
 
 
 

Reconhecer signos visuais, o poder 
das imagens 
 
Interpretar a importância da 
imagem 
publicitária no quotidiano  
 

 
26 

 
1.º 
período 

 
A Luz/ Cor 
(Caraterísticas e 
qualidades 
  
 
Materiais e técnicas de 
expressão 
Técnicas de 
representação. 
Noções de perspetiva livre 
 
 
Cor e luz 
Cor e expressão 
 

Exercitar a geometria. 
Consolidar os traçados geométricos 
Compreender a importância da 
inter-relação dos saberes da 
comunicação visual . 
A Estrutura organiza e suporta a 
forma. 
Perceber a noção de composição 
em 
diferentes produções plásticas 
Reconhecer a importância da luz-
cor na perceção do meio 
envolvente. 
Identificar a influência dos 
elementos luz-cor na perceção 
visual 

 
20 

 
2.º 
Período 

Departamento Expressões Manual 
adotado 

Não adoptado Ensino Básico 

Grupo 
disciplinar 

600 Disciplina  Educação 
Visual 

Ano  
 

9º ano Docente Patrícia Oliveira 



 
 

dos espaços, formas e objetos. 
 

 
Materiais e técnicas 
de expressão 
 
Comunicação 
 
 
Narrativas visuais 
 
Arte 
Contemporânea 
 
 
 
 

Experimentar, individualmente 
diversos materiais e suportes - 
analógicos e digitais; 
 
Articular conceitos (espaço, 
volume, cor, luz, movimento, 
estrutura, forma, ritmo; 
Aplicar conceitos de obra de arte 
abstrata e figurativa;  
Compreender e distinguir a arte 
contemporânea no âmbito da 
expressão; 
Manifestar expressividade nos seus 
trabalhos através da seleção de 
materiais. 
 
 
 

 
24 

 
3.º 
Período 

 
 
 



 
Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens 

essenciais: 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

 

Número 

de aulas 

 

Materiais: suportes, 
meios atuantes secos e 
aquosos e infografia. 
 
 
 
Diferentes formas de 
registo e expressão 
visual. 
 
 
Relações dos elementos 
da comunicação visual.  
 
 

Reconhecer estímulos visuais e 

não visuais, com análise gráfica. 

 

Reconhecer o desenho como uma 

manifestação artística 

contemporânea. 

 

Identificar diferentes períodos 

históricos e respetivos critérios 

estéticos.  

 

Conhecer diversas formas de 
registo - desenho de observação, 
desenho de contorno, de detalhe, 
gestual, orgânico, automático, 
geométrico, objetivo/subjetivo, 
figurativo/ abstrato, esquisso e 
esboço, entre outros. 

 

Conhecer diversas formas de 
registo - desenho de observação, 
de memória, explorando-as de 
diferentes modos 

72 1.º período 

Diferentes formas de 
registo e expressão 
visual  
 
 
 
 
 
 
 

Reconhecer elementos 

estruturais da linguagem plástica 

(forma, cor, escala, ritmo, equilíbrio, 

estrutura, entre outros) na análise 

de imagens e na elaboração de 

desenhos. 

 

Interpretar a informação visual e 

78 
 

2.º período 

Departamento Expressões Manual 
adotado 

Desenho A, Gil Maia e Manuel Porfírio Ensino Secundário 

Grupo 
disciplinar 

600 Disciplina  Desenho A Ano  
 

10º F Docente Vera Gonçalves 



 
Perceção / estímulos 
visuais /estilos estéticos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo de síntese 

 

de construir novas imagens a partir 

do que vê. 

 

Utilizar diferentes modos de 
registo: traço (intensidade, textura, 
espessura, gradação, gestualidade 
e movimento), mancha (densidade, 
transparência, cor e gradação) e 
técnica mista (combinações entre 
traço e mancha, colagens, pastéis 
de óleo e aguadas, entre outros 
modos de experimentação).  

Elementos estruturais da 

linguagem plástica. 

 

 

 

 

Estudo de formas, 

volumetria, cor, 

processos de síntese e 

transformação 

 

 

 

 

Meios Digitais 

Utilizar suportes diversos e 

explorar as características 

específicas e possibilidades 

técnicas e expressivas de diferentes 

materiais (grafites, carvão, ceras, 

pastéis, têmpera, aguarela e outros 

meios aquosos).  

 

Reconhecer desenhos de 

observação, de memória e de 

criação e de trabalhar de diferentes 

modos, através do desenho de 

contorno, de detalhe, gestual, 

orgânico, automático, geométrico, 

esquisso e esboço objetivo 

/subjetivo, figurativo/abstrato, entre 

outros. 

 

Aplicar processos de síntese e de 

transformação/ composição 

(sobreposição, simplificação, 

nivelamento ou acentuação, 

repetição, entre outros), explorando 

intencionalmente o potencial 

expressivo dos materiais e da 

gestualidade. 

 

Reconhecer desenhos de 

observação, de memória e de 

criação e de os trabalhar de 

diferentes modos, através do 

desenho de contorno, de detalhe, 

gestual, orgânico, automático, 

geométrico, esquisso e esboço 

objetivo/subjetivo, 

figurativo/abstrato, entre outros. 

 

 

45 3.º período 

 



 
Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens 

essenciais: 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

 

Número de 

aulas 

 

INTRODUÇÃO À 
GEOMETRIA DESCRITIVA  
1.1. Geometria Descritiva  
1.2. Tipos de projeção  
1.3. Sistemas de  
       representação  
1.4. Introdução ao estudo dos 
sistemas de representação 
triédrica e diédrica  
 
2.REPRESENTAÇÃO 
DIÉDRICA  
2.1. Ponto  
2.2. Segmento de reta 
2.3. Reta 
2.4. Figuras Planas I 
2.5. Plano 
 

 

Relembrar noções essenciais de 
Geometria no Espaço:  
Ponto  
Reta - Posição relativa de duas retas  
Plano - Posição relativa de retas e de  
            planos. 
            Perpendicularidade de retas e 
de    
            planos  
 
Identificar os planos que organizam o 
espaço no sistema de representação 
diédrica, respetivas retas de interseção, 
semi-espaços e coordenadas 
ortogonais.  
 
Identificar os planos que organizam o 
espaço no sistema de representação 
triédrica, respetivas retas de interseção 
(eixos coordenados), semi-espaços e 
coordenadas ortogonais.  
 
Representar o ponto pelas suas 
projeções e relacioná-las com a 
localização do ponto no espaço.  
na mesma projetante  
 
Diferenciar as coordenadas e as 
projeções de pontos situados nos 
diferentes diedros, planos de projeção e 
planos bissetores, assim como de 
pontos situados 
Representar o segmento de reta pelas 
suas projeções, e delas inferir a posição 
do segmento de reta no espaço, bem 
como eventuais relações de verdadeira 
grandeza entre este e a(s) sua(s) 
projeção(ões).  
 
Representar a reta pelas suas 

70 
1.º 

período 

Departamento Expressões Manual 
adotado 

GDA 10º Ano de José Fernando de Santa-Rita da 
Texto 

Ensino Secundário 

Grupo 
disciplinar 

600 Disciplina  Geometria 
Descritiva A – 
Bloco II 

Ano  
 

10ºB/F Docente Pedro Ventura 



projeções e qualquer ponto que lhe 
pertença (incluindo os traços nos planos 
de projeção e nos planos bissetores).  
 
Representar segmentos de reta 
paralelos a um ou a dois planos de 
projeção, definidos por um ponto e pelo 
seu comprimento. Desta representação, 
inferir tanto as relações destes 
elementos entre si, como a posição da 
reta no espaço.  
 
Distinguir retas projetantes de retas 
não projetantes.  
 
Representar retas concorrentes e retas 
paralelas.  
 
Distinguir retas complanares de retas 
não complanares.  
 
Relembrar construções elementares de 
geometria plana. 
 
Representar polígonos e círculos 
horizontais, frontais e identificar o plano 
de projeção em que se projetam em 
verdadeira grandeza. Representar o 
plano pelos elementos que o definem.  
 
Representar qualquer ponto ou reta 
contidos no plano e, desta 
representação, deduzir não apenas as 
condições de pertença entre pontos, 
retas e plano, mas também a posição 
do plano no espaço.  
 
Distinguir planos projetantes de planos 
não- projetantes.  
 
Representar as retas notáveis do plano 
(horizontais, frontais, de maior declive, 
de maior inclinação) relacionando-as 
entre si. 

 

 
 
. 2.6. Intersecções 
(Reta/Plano e Plano/Plano) 
 
2.7. Paralelismo e 
Perpendicularidade entre 
retas e planos 

 
2.8. Sólidos I 
 

 

Determinar a interseção de uma reta 
com um plano (definido ou não pelos 
seus traços), recorrendo, nos casos que 
o justifiquem, ao método geral da 
interseção de uma reta com um plano.  
 
Determinar a interseção de um plano 
com os planos bissetores.  
 
Determinar a interseção de quaisquer 
dois planos (definidos ou não pelos 
seus traços), recorrendo, nos casos que 
o justifiquem, ao método geral da 
interseção de planos.  
 
Determinar a interseção de quaisquer 
três planos, recorrendo, nos casos que 
o justifiquem, ao método geral da 
interseção de planos. 
Representar pirâmides (retas ou 
oblíquas) de base regular e cones (retos 
ou oblíquos) de base circular, situada 
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em planos de perfil.  
 
Representar prismas (retos ou 
oblíquos) de bases regulares e cilindros 
(retos ou oblíquos) de bases circulares, 
situadas em planos de perfil.  
 
Representar paralelepípedos 
retângulos com faces situadas em 
planos de perfil. 
 
Representar a esfera e as suas 
circunferências máximas, horizontal, 
frontal e de perfil.  
 
Representar pontos e linhas contidos 
nas arestas, faces ou superfícies dos 
sólidos em estudo.  
 
Relembrar noções essenciais de 
Geometria no Espaço sobre paralelismo 
e perpendicularidade entre retas e 
planos.  
 
Representar uma reta paralela a um 
plano.  
 
Representar uma reta perpendicular a 
um plano.  
 

 

 
2.9. Métodos Geométricos 
Auxiliares I: Mudança de 
Diedros de Projeção Rotações 

 
2.6. Intersecções (Reta/Plano) 
 
2.10. Figuras planas II 
 
2.11. Sólidos II 

 

Aplicar métodos geométricos 
auxiliares para determinar a 
verdadeira grandeza das relações 
métricas entre elementos geométricos 
contidos num plano de perfil, vertical 
ou de topo.  
 
Mudança de diedros de projeção 
(casos que impliquem apenas uma 
mudança) . Rotações (casos que 
impliquem apenas uma rotação) para 
proceder ao rebatimento de planos de 
perfil , verticais e de topo.  
Identificar o eixo de rotação ou 
charneira do rebatimento como eixo 
de afinidade, por aplicação do 
teorema de Desargues.  
 
Determinar a interseção de uma reta 
de perfil com um plano qualquer.  
 
Representar polígonos e círculos 
contidos em planos de perfil, topo e 
verticais.  
 
Representar pirâmides retas e 
prismas retos, de base(s) regular(es), 
situada(s) em plano(s) de perfil, 
vertical(ais) ou de topo.  
 
Representar paralelepípedos 
retângulos com face(s) situada(s) em 
plano(s) de perfil, vertical(ais) ou de 
topo.  
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Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens 
essenciais: 

Conhecimentos, 
capacidades e 

atitudes 
 

Número de 

aulas 

 

Módulo 0 
 
Criatividade e ruturas 

 

 

 

 

 

 

Módulo 1 
 
Cultura  
da Ágora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 2 
 
A cultura  
do Senado 

 

Compreender a existência de 
grandes ruturas culturais e 
estéticas do século XX e XXI, 
como ponto de partida para a 
própria abordagem da disciplina.  
Reconhecer casos práticos como 
produtos e agentes do processo 
histórico-cultural em que se 
enquadram 
Avaliar o contributo de Péricles 

para a consolidação da democracia 

no século V a. C. Identificar a 

Grécia como berço do urbanismo 

ocidental relacionando diversos 

espaços públicos de Atenas. 

Compreender, a partir do 

Parthenon, síntese da arquitetura 

grega e do templo de Athena Niké, 

as ordens arquitetónicas. 

Demonstrar o carácter cívico, 

sagrado e de formação moral do 

teatro grego. 

Períodos da escultura da cerâmica 

e da pintura gregas.  

Interpretar as principais realizações 

de Otávio. Explicar a relevância do 

Direito Romano e do Latim na 

construção e manutenção do 

Império Romano. Explicar a 

importância do modelo urbano nas 

cidades do Império ruas, praças, 

templos, casas, banhos, o Coliseu. 

Arquitetura romana. 
Analisar as características formais 
e estéticas da escultura romana. 
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Compreender as caraterísticas 
essenciais da pintura romana. 

 
Módulo 3 
 
A Cultura  
do Mosteiro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo 4 
 
A Cultura  
da Catedral 
 
 

Compreender a relevância das 
fronteiras dos reinos cristãos e da 
geografia monástica da Europa. 
Reconhecer o mosteiro românico 
expoente da arquitetura monástica. 
Comparar formas de vida: no 
castelo e no mosteiro. Reconhecer 
no Canto Gregoriano uma 
manifestação artística da devoção 
religiosa. Compreender a evolução 
da arquitetura cristã. 
Especificar algumas características 
do românico em Portugal. 
Identificar as grandes cidades da 

Europa. Analisar a organização da 

cidade medieval. Compreender a 

evolução ocorrida na arte de 

construir na passagem do 

românico para o gótico.  

Reconhecer a catedral como 

expoente da arquitetura gótica, 

símbolo da afirmação dos espaços 

urbanos e espaço catequético, 

onde o vitral tem um papel 

relevante. Referir características 

principais da arquitetura gótica.  

Analisar a evolução do gótico 
em Portugal identificando 
monumentos. 
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Módulo 5 
 
A cultura  
do Palácio 

Relacionar o heliocentrismo com 

valores e conceitos subjacentes ao 

movimento renascentista. Avaliar a 

importância da imprensa para o 

desenvolvimento das ideias 

humanistas.  

Indicar condições favoráveis ao 

desenvolvimento artístico italiano 

no século XV e ao desenvolvimento 

do humanismo. Analisar a pintura 

renascentista enquanto exercício 

intelectual. Identificar as principais 

caraterísticas técnicas, estéticas e 

formais da pintura renascentista e a 

definição de novos temas: o retrato; 

o nu; a paisagem. Leonardo da 

Vinci, Miguel Ângelo, identificando 

algumas obras destes artistas. 

Compreender o século XVI como 

uma época de crise de valores e da 

afirmação do indivíduo. Analisar 

reflexos do  

Renascimento e do Maneirismo em 
Portugal. 
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Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens 

essenciais: 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

 

Número 

de aulas 

 

Diagnóstico 
 
Perceção / estímulos 
visuais /estilos estéticos 
 
 
Diferentes formas de 
registo e expressão 
visual 
 
 
 
 
 
Materiais: suportes;  
Meios atuantes secos e 
aquosos. 
 

Reconhecer estímulos visuais e 

não visuais, com análise gráfica. 

Desenvolver a observação e a 

análise através do exercício 

sistemático de várias formas de 

registo (o esquisso, o desenho de 

viagem e de diário gráfico, entre 

outras).  

 

Aprofundar conhecimentos sobre 

os elementos estruturais da 

linguagem plástica: forma (plano, 

superfície, textura, estrutura); 

cor/luz; espaço e volume 

(profundidade e sugestão da 

tridimensionalidade); movimento e 

tempo (cadência, sequência, 

repetição). 

 

Conhecer diversas formas de 
registo - desenho de observação, 
desenho de contorno, de detalhe, 
gestual, orgânico, automático, 
geométrico, objetivo/subjetivo, 
figurativo/ abstrato, esquisso e 
esboço, entre outros. 
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Infografia 
 
 
 
 

Estabelecer relações entre os 

diferentes elementos da 

comunicação visual, como a 

forma, a cor, a luz-sombra, a 
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Técnicas  
Modos de registo 
 
 
 
Materiais e Suportes 
 
Ensaios 
 
 
 
 
 
 
Processos de análise 
 
 
 
 
 
 
Processo de síntese 
 
 
 
 
 
 

 

textura, o espaço, o volume, entre 

outros.  

 

Respeitar diferentes modos de 

expressão plástica, recusando 

estereótipos e preconceitos. 

 

Conhecer diversas formas de 

registo - desenho de observação, 

de memória, explorando-as de 

diferentes modos. 

 

Selecionar modos de registo: 

traço (intensidade, textura, 

espessura, gradação, gestualidade 

e movimento), mancha (densidade, 

transparência, cor e gradação) e 

técnica mista (combinações entre 

traço e mancha, colagens, entre 

outros modos de experimentação), 

evidenciando um crescente domínio 

técnico e intencionalidade 

expressiva nos trabalhos que 

realiza.  

 

Utilizar diferentes modos de 

registo:  

traço (intensidade, textura, 

espessura, gradação, gestualidade 

e movimento), mancha (densidade, 

transparência, cor e gradação) e 

técnica mista (combinações entre 

traço e mancha, colagens, pastéis 

de óleo e aguadas, entre outros 

modos de experimentação).  

Técnicas de Ensaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo de formas, 

volumetria, cor, 

processos de síntese e 

transformação 

 

 

 

 

Utilizar suportes diversos e 

explorar as características 

específicas e possibilidades 

técnicas e expressivas de diferentes 

materiais (grafites, carvão, ceras, 

pastéis, têmpera, aguarela e outros 

meios aquosos) 

 

Aprofundar os estudos da forma 

(proporção, desproporção, 

transformação) em diferentes 

contextos e ambientes, exercitando 

a capacidade de registo das suas 

qualidades expressivas (expressão 

do movimento, dinamismo, 

espontaneidade e tensão, entre 

outras).  

42 3.º período 



 

Meios Digitais 

Manifestar um progressivo domínio 

na realização, à mão livre, de 

exercícios de representação 

empírica do espaço que se 

enquadrem nos sistemas de 

representação convencionais. 

 

Reconhecer desenhos de 

observação, de memória e de 

criação e de os trabalhar de 

diferentes modos, através do 

desenho de contorno, de detalhe, 

gestual, orgânico, automático, 

geométrico, esquisso e esboço 

objetivo/subjetivo, 

figurativo/abstrato, entre outros. 
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Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens 

essenciais: 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

 

Número de 

aulas 

 

Intersecções 

 

Paralelismo e 

Perpendicularidade entre 

retas e planos 

 

Métodos geométricos 

auxiliares II - Rebatimento 

de planos não projetantes 

Determinar a interseção de uma reta 

com um plano (definido ou não pelos 

seus traços), recorrendo, nos casos que o 

justifiquem, ao método geral da 

interseção de uma reta com um plano.  

Determinar a interseção de um plano 

com os planos bissetores.  

Determinar a interseção de quaisquer 

dois planos (definidos ou não pelos seus 

traços), recorrendo, nos casos que o 

justifiquem, ao método geral da 

interseção de planos.  

Determinar a interseção de quaisquer 

três planos, recorrendo, nos casos que o 

justifiquem, ao método geral da 

interseção de planos.  

Representar uma reta paralela a um 

plano.  

Representar uma reta perpendicular a 

um plano. 

Aplicar métodos geométricos auxiliares 

para determinar a verdadeira grandeza 

das relações métricas entre os elementos 

geométricos contidos em planos não 

projetantes:  

- rebatimento do plano oblíquo; - 

rebatimento do plano de rampa; - 

rebatimento do plano passante.  

Compreender espacialmente o método 

auxiliar em estudo.  

Identificar o eixo de rotação ou 

charneira do rebatimento como eixo de 

afinidade, por aplicação do Teorema de 

Desargues. 
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Figuras Planas III 
 

Problemas Métricos 
 

Sólidos III 

 
Sombras 

 

Representar polígonos contidos em 

planos oblíquos. 

 Representar polígonos contidos em 

planos de rampa.  

Representar polígonos contidos em 

planos passantes. 

Representar distância entre dois pontos 

Representar distância entre um ponto e 

uma reta 

Representar distância entre um ponto e 

um plano 

Representar distância entre dois planos 

paralelos 

Identificar ângulo entre reta e plano 

Identificar ângulo entre planos 

Representar pirâmides retas e prismas 

retos, de base(s) regular(es), situada(s) 

em planos não projetantes.  

Representar paralelepípedos retângulos 

com faces situadas em planos não 

projetantes. 

Compreender os conceitos de sombra 

própria, espacial, projetada (real e 

virtual).  

Compreender espacialmente os planos 

rasantes a pirâmides e prismas /tangentes 

a cones e cilindros: - contendo um ponto 

da sua superfície; - passando por um 

ponto exterior; - paralelos a uma reta 

dada.  

Compreender espacialmente a direção 

luminosa convencional.  

Representar a sombra projetada, nos 

planos de projeção, de qualquer ponto, 

segmento de reta ou reta.  

Representar as sombras própria e 

projetada, sobre os planos de projeção, 

de polígonos contidos em qualquer tipo 

de plano e de círculos contidos em 

planos projetantes, segundo a direção 

luminosa convencional.  

Representar as sombras própria e 

projetada, nos planos de projeção de 

pirâmides e prismas retas(os) ou 

oblíquas(os), com base(s) 

horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil, 

segundo a direção luminosa 

convencional.  

Representar as sombras própria e 

projetada, nos planos de projeção de 

paralelepípedos retângulos com faces 

situadas em planos horizontais, frontais 

e/ou de perfil, segundo a direção 

luminosa convencional. 
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Secções 
 

- Introdução à 

Representação 

Axonométrica 

- Axonometrias Oblíquas 

ou Clinogonais: Cavaleira e 

Planométrica 

- Axonometrias Ortogonais: 

Trimetria, Dimetria e 

Isometria 

- Representação 

Axonométrica de formas 

tridimensionais 

Representar a figura da secção produzida 

por um plano horizontal, frontal ou de perfil 

em:  

- pirâmides e prismas retos, de base(s) 

regular(es) situadas em qualquer tipo de 

plano;  

- paralelepípedos retângulos com faces 

situadas em qualquer tipo de plano.  

Representar a figura da secção produzida 

por qualquer tipo de plano em:  

- pirâmides e prismas retas(os) ou 

oblíquas(os), de base(s) regular(es), situadas 

em planos horizontal(ais), frontal(ais) ou de 

perfil; - paralelepípedos retângulos com 

faces situadas em planos horizontais, frontais 

e/ou de perfil.  

Representar a figura da secção produzida 

por um plano projetante:  

- em cones e cilindros (retos ou oblíquos), de 

base(s) circular(es) situada(s) em plano(s) 

horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil;  

- na esfera.  

Diferenciar graficamente os sólidos 

resultantes de uma truncagem.  

Representar a interseção de uma reta com 

pirâmides e prismas retas(os) ou 

oblíquas(os), de base(s) regular(es), situadas 

em planos horizontal(ais), frontal(ais) ou de 

perfil.  

Representar a interseção de uma reta com 

paralelepípedos retângulos com faces 

situadas em planos horizontais, frontais e/ou 

de perfil.  

Representar a interseção de uma reta com 

cones e cilindros (retos ou oblíquos), de 

base(s) circular(es) situada(s) em plano(s) 

horizontal(ais), frontal(ais) ou de perfil.  

Representar a interseção de uma reta com a 

esfera. 

Identificar a função e a vocação particular 

do sistema de representação axonométrica a 

partir de descrições gráficas de um mesmo 

objeto.  
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Identificar os planos que organizam o 

espaço no Sistema de Representação 

Axonométrica, diferenciando planos e eixos 

coordenados, do plano e eixos 

axonométricos.  

Reconhecer a correspondência biunívoca 

entre a posição do sistema de eixos no espaço 

e a sua projeção no plano axonométrico.  

Reconhecer as coordenadas ortogonais do 

Sistema de Representação Axonométrica e 

identificar as situações em que estas se 

projetam em verdadeira grandeza.  

Compreender espacialmente a direção e a 

inclinação particular das retas projetantes e 

os diferentes posicionamentos do sistema de 

eixos coordenados, em relação ao plano 

axonométrico.  

Determinar graficamente a escala 

axonométrica do eixo normal ao plano de 

projeção, através do rebatimento do plano 

projetante desse eixo, reconhecendo a 

influência da inclinação das retas projetantes 

na projeção das medidas.  

Compreender espacialmente a direção das 

retas projetantes e os diferentes 

posicionamentos do sistema de eixos 

coordenados, em relação ao plano 

axonométrico.  

Identificar as situações em que dois ou mais 

eixos coordenados têm inclinações comuns 

em relação ao plano axonométrico.  

Determinar graficamente as escalas 

axonométricas através do rebatimento do 

plano definido por um par de eixos ou do 

rebatimento do plano projetante de um eixo.  

Representar em axonometria clinogonal e 

em axonometria ortogonal (e incluindo como 

método de construção, o “método dos cortes” 

devido à sua relação com a representação 

diédrica e triédrica), formas tridimensionais 

resultantes da justaposição de:  

- pirâmides ou prismas retas(os) ou 

oblíquas(os) de base(s) regular(es) 

paralela(s) a um dos planos coordenados em 

que, pelo menos, uma aresta da base(uma das 



bases) é paralela a um eixo coordenado;  

- paralelepípedos retângulos com faces 

paralelas aos planos coordenados;  

- cones ou cilindros retos ou oblíquos de 

base(s) circular(es) paralela(s) ao plano 

axonométrico.  

Representar, em axonometria ortogonal (e 

incluindo como método de construção, o 

“método dos cortes” devido à sua relação 

com a representação diédrica e triédrica), 

formas tridimensionais resultantes da 

justaposição de: - pirâmides ou prismas 

retas(os) ou oblíquas(os) de base(s) 

regular(es) paralela(s) a um dos planos 

coordenados em que, pelo menos, uma aresta 

da base(uma das bases) é paralela a um eixo 

coordenado;  

- paralelepípedos retângulos com faces 

paralelas aos planos coordenados.  

Representar formas tridimensionais no 

sistema de representação axonométrica, a 

partir da sua descrição gráfica nos sistemas 

de representação diédrica 
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Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens 
essenciais: 

Conhecimentos, 
capacidades e atitudes 

 

Número de 

aulas 

 

Arte do Renascimento;  

Maneirismo (10º) 

 

Criatividade e Ruturas 

 

6. A Cultura do Palco 

- Muitos palcos um 

espetáculo. 

- As artes barrocas 

 

7. Cultura de Salão 

- Das “revoluções” à 

Revolução  

- As artes rococó e 

neoclássica  

 

 

- Compreender a evolução da arte 
do renascimento para o 
maneirismos. A sua influência 
geográfica.  
Conhecer as principais 
características formais e estéticas do 
maneirismo europeu. 
 

• Compreender a existência de 
grandes ruturas culturais e estéticas 
do século XX e XXI, como ponto de 
partida para a própria abordagem da 
disciplina.  
 

• Reconhecer casos práticos como 
produtos e agentes do processo 
histórico-cultural em que se 
enquadram.  
Metodologias/estratégias: 
Estratégias que envolvam aquisição 
de conhecimento e informação que 
impliquem,  
Para o aluno:  
realizar tarefas de memorização, 
associadas à compreensão e uso de 
saber e mobilizar (oralmente e por 
escrito, nas aulas)  
o conhecimento adquirido e 
conceitos operatórios da História;  
reconhecer (oralmente, nas aulas, e 
por escrito, em trabalhos/sínteses)  
casos práticos como produtos e 
agentes do processo histórico-
cultural em que se enquadram. 
 

• Avaliar o significado do Tratado de 
Utrecht para a nova geografia e 
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conjuntura histórica e cultural da 
Europa.  

• Compreender o papel de Luís XIV 
na construção do cerimonial da 
Corte de Versalhes, enquanto 
expressão da hegemonia da França, 
exercício do poder autocrático do rei 
e modelo para a Europa da Corte.  

• Reconhecer os muitos palcos da 
cultura europeia: Corte, Igreja, 
Academia, Teatro, Ópera e 
espetáculos efémeros.  

• Compreender que o barroco, em 
todas as suas manifestações 
nacionais e regionais, deve ser 
entendido mais como um gosto do 
que como um estilo, sublinhando a 
forma como utilizava os sentidos e a 
teatralidade. 

• Identificar características da 
arquitetura e da escultura barrocas, 
ressaltando, na escultura, o 
dinamismo, a abertura da 
composição e a exacerbação do 
expressionismo.  

• Relacionar a construção do Real 
Edifício de Mafra (17171730/1737), 
expoente da arquitetura barroca, 
com a materialização da noção de 
poder régio absoluto.  

• Avaliar a importância da luz na 
pintura barroca, assim como outros 
aspetos que a caraterizam.  

• Caraterizar o barroco em Portugal 
e em Espanha, designadamente nos 
domínios portugueses e espanhóis, 
analisando o papel da aculturação e 
da miscigenação e os contributos do 
Brasil. 
 
 

• Analisar o contributo cultural e 
artístico do ambiente de salão, 
ressaltando o papel dinamizador da 
mulher culta.  

• Distinguir a importância dos 
filósofos iluministas enquanto 
influenciadores do pensamento e da 
ação, a partir da biografia de Jean-
Jacques Rousseau bem como as 
repercussões políticas e educativas 
da sua obra.  

• Reconhecer o impacto de A 
Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão e os novos valores de 
“liberdade”, de “igualdade” e de 
“fraternidade”.  

• Explicar de que modo se impôs a 
estética do Iluminismo.  

• Reconhecer o papel que o rococó, 
marcado pela tolerância, liberdade, 
irreverência e intimidade, teve no 



processo de desestruturação do 
barroco.  
 

• Avaliar o impacto da expansão do 
rococó na arquitetura, na escultura e 
na pintura, em Portugal e em 
Espanha. 

• Analisar o projeto de reconstrução 
da Baixa de Lisboa enquanto 
expoente do racionalismo iluminista 
na organização do espaço urbano.  
 

• Reconhecer no neoclassicismo o 
triunfo das conceções iluministas e 
um desejo de regresso à ordem 
clássica, expresso em princípios de 
moderação, equilíbrio e idealismo, 
identificando alguns contributos do 
neoclassicismo 

 

8 Cultura da Gare 

-A velocidade impõe-se  

- Arte do Sec XIX 

9 Cultura do Cinema 

- As grandes ruturas 

 

 

• Avaliar os impactos das influências 
mútuas entre a Europa e a América 
do Norte, reconhecendo os primeiros 
anos do século XX como tempos de 
grandes ruturas políticas, 
económicas, sociais, culturais e 
artísticas.  

• Reconhecer o significado do 
aparecimento do cinema como uma 
nova linguagem artística.  

• Reconhecer na ação de Charles 
Spencer Chaplin (Charlot) a 
afirmação da mímica sobre a palavra 
e a criação de um ícone do cinema: 
o vagabundo, a felicidade e a crítica 
social.  

• Relacionar o recuo da morte e do 
aumento da qualidade de vida com 
os avanços tecnológicos e da 
medicina, com a higiene e com uma 
maior preocupação com a ocupação 
dos tempos livres.  

• Reconhecer o fauvismo, o 
expressionismo e o dadaísmo como 
movimentos de criação artística e de 
provocação.  

• Identificar caminhos da abstração 
formal: cubismo, futurismo e 
movimentos subsequentes, 
explicando de que modo a arte 
abstrata pode ser democrática: arte 
informal, abstração geométrica e 
expressionismo abstrato.  

• Analisar o período entre guerras: 
da arte degenerada à arte oficial dos 
regimes totalitários.  

• Explicar o regresso ao mundo 
visível: realismo figurativo, realismo 
crítico, assemblage e arte 
expressiva.  

• Descrever as principais 
características do surrealismo.  

76 
2.º 

período 



• Relacionar arte e função: a 
arquitetura e o design, ressaltando a 
importância das novas técnicas.  

• Contextualizar os rumos seguidos 
pelas expressões artísticas 
portuguesas até aos anos 60: 
pintura, escultura, arquitetura. 
 
. 

10 – A cultura do Espaço 
Virtual 

- Artes da atualidade 

• Avaliar o impacto das 
transformações geopolíticas e 
culturais do mundo contemporâneo 
na construção de novas 
identidades.  

• Analisar as atividades humanas 
reguladas pela tecnologia, pela 
publicidade, pelo consumo e pela 
omnipresença dos modismos e do 
efémero, contextualizando-as nos 
fenómenos da globalização do 
mundo contemporâneo.  

• Compreender as 
telecomunicações, nomeadamente 
a internet, como meios de 
massificação, divulgação e 
receção do conhecimento.  

• Reconhecer a importância da arte 
enquanto processo, analisando a 
utilização da publicidade e da vida 
quotidiana como meios de 
expressão, e contextualizando a 
Pop Art como um movimento 
iconoclasta.  

• Reconhecer na Op Art e na arte 
cinética a expressão e 
materialização dos movimentos, 
gestos e objetos do quotidiano.  

• Compreender a Arte-
Acontecimento, da action painting 
ao happening e à performance.  

• Distinguir alguns polos da criação 
contemporânea, como a Minimal 
Art, a arte concetual e o hiper-
realismo.  

• Identificar algumas vias de 
expressão da arte portuguesa 
contemporânea.  

• Refletir sobre os caminhos da 
arquitetura contemporânea.  

• Analisar as suas vivências (o 
aluno) na sociedade atual, 
elaborando a sua história de vida, 
enquanto ser crítico, agente 
criativo e cidadão participativo 

31 
3.º 

período 

 



 
Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens 

essenciais: 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

 

Número 

de aulas 

 

•Materiais: suportes, meios 

atuantes e infografia 

 

•Técnicas: modos de registo 

e expressão 

 

•Processos de análise 

 

• Compreender que os processos de 

observação de diferentes imagens 

articulam perspetivas múltiplas de 

análise da(s) realidade(s). 

 

•Refletir sobre a relação entre os eixos 

estruturantes das imagens (significante e 

significado) e a articulação com as 

vivências e os conhecimentos dos 

fruidores/observadores. 

 

• Aprofundar conhecimentos sobre a 

relação entre o que é percepcionado e os 

diferentes modos de representação da(s) 

realidade(s). 

 

• Refletir sobre o modo como os 

diferentes contextos das imagens e as 

circunstâncias em que o 

fruidor/observador as perceciona podem 

desencadear múltiplas leituras e 

interpretações. 

• Reinterpretar referências de 

diferentes movimentos artísticos. 

 

76 1.º período 

•A figura humana 

 

•O retrato 

 

•Ensaios: Processos de 

síntese – Transformação 

gráfica e invenção no 

processo de criação. 

 

•Manifestar sentido crítico e sentido 
estético, articulando processos diversos de 
análise, síntese, argumentação e apreciação, 
enquanto observador-criador. 
 
•Compreender a diversidade dos modos de 
expressão artística das diferentes culturas e 
o seu papel na construção da(s) 
identidade(s) cultural (ais). 
 

78 
 

2.º período 

Departamento Expressões Manual 
adotado 

Desenho A, Gil Maia e Manuel Porfírio Ensino Secundário 

Grupo 
disciplinar 

600 Disciplina  Desenho A Ano  
 

12ºF Docente Maria Neves 



•Traçados ordenadores 

 
•Avaliar o trabalho realizado por si e pelos 
pares, justificando as suas opções 
relativamente aos processos desenvolvidos 
e utilizando critérios de análise 
fundamentados nos seus conhecimentos e 
em referências culturais e artísticas. 
 

•Movimento e tempo 

 

•Visão diacrónica – 

movimentos artísticos 

contemporâneos 

 

•Visão Sincrónica – Imagem 

e observador 

 

 

•Desenvolver processos próprios de 
representação em torno do conceito de 
forma ( ampliação, sobreposição, rotação, 
nivelamento, simplificação, acentuação e 
repetição), selecionando contextos, 
ambientes, formas de registo e de 
composição ( linhas, mancha, sombra, cor, 
contorno, sobreposição e justaposição, 
entre outros). 
•Dominar e utilizar os efeitos da cor, 
manipulando-a de acordo com o aspeto 
gráfico/plástico pretendido. 
•Aplicar diferentes esquemas cromáticos 
(analogia de cores, cores 
complementares, cores quentes e frias ou 
tríades cromáticas), na criação de 
composições. 
•Utilizar o desenho de forma autónoma e 
intencional, nas suas diferentes vertentes, 
para comunicar ideias, temas, conceitos  e 
ambientes. 
•Selecionar, de forma autónoma e 
intencional, diferentes modos de registo, 
suportes, técnicas e materiais 
(convencionais e não convencionais).  
•Dominar as relações entre os elementos 
da linguagem plástica, evidenciando um 
gradual desenvolvimento estético nas 
suas composições (unidade, variedade, 
vitalidade, harmonia, síntese, entre 
outros). 
•Utilizar, de forma autónoma e 
intencional, as possibilidades expressivas 
dos meios digitais e os diversos processos 
de transformação gráfica. 
•Desenvolver, de forma autónoma e 

criativa, os processos de análise 

explorados anteriormente, através do 

desenho de várias expressões de corpo e 

da cabeça. 

44 3.º período 

 



 
Planificação Anual – Resumo 

Ano letivo: 2021/2022 

 
 

Domínios de referência 
(Áreas temáticas/ 

situacionais/Unidades/…) 

Aprendizagens 

essenciais: 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

 

Número 

de aulas 

 

• Linguagem Plástica 

-Autorretrato 

- Cartaz 

 

•Materiais, Suportes e 

Instrumentos 

- Azulejo 

- Bordados 

- Tecidos  

(impressão e pintura) 

 

•Técnicas de Expressão e 

Representação 

- Livro infantil biográfico do 

poeta Al Berto 

 

- Ilustração/Transformação 

de poemas de Al Berto in “A 

Secreta vida das Imagens 

. Analisar as diferentes manifestações 

artísticas e outras realidades visuais, 

mobilizando diferentes critérios 

estéticos;  

. Demonstrar consciência e respeito 

pela diversidade cultural e artística;  

. Compreender as características da 

linguagem das artes visuais em 

diferentes contextos culturais;  

. Compreender o desenho como forma 

de pensamento comunicação e criação 

nas variadas áreas de produção artística, 

tecnológica e científica;  

. Conhecer em profundidade processos 

artísticos como modo de intervenção na 

sociedade e comunidade;  

. Aplicar com fluência a gramática da 

linguagem visual;  

. Dominar o desenho como forma de 

pensamento e comunicação;  

. Refletir sobre temas de identidade e do 

quotidiano utilizando referências da arte 

contemporânea;  

. Dominar processos de 

questionamento. 

50 1.º período 

Projeto e Objeto 

- Livro Infantil 

- Toldo para a zona de 

convívio ao ar livre 

 

 

• Representação Expressiva 

e Representação Rigorosa 

•Manifestar sentido crítico e sentido 

estético, articulando processos diversos 

de análise, síntese, argumentação e 

apreciação, enquanto observador-

criador. 

 

•Compreender a diversidade dos modos 

de expressão artística das diferentes 

52 
 

2.º período 

Departamento Expressões Manual 
adotado 

Não adotado Ensino Secundário 

Grupo 
disciplinar 

600 Disciplina  Oficina de Artes Ano  
 

12ºF Docente Maria Neves 



das Formas e do Espaço 

- Bola de fotografias 

- “A Moda vai à cidade” 

utilizando símbolos 

Pictóricos e Icónicos da 

cidade 

culturas e o seu papel na construção 

da(s) identidade(s) cultural (ais). 

 

•Avaliar o trabalho realizado por si e 

pelos pares, justificando as suas opções 

relativamente aos processos 

desenvolvidos e utilizando critérios de 

análise fundamentados nos seus 

conhecimentos e em referências 

culturais e artísticas. 

Área de Desenvolvimento e 

Concretização do projeto 

- maqueta de um T0 

- Reprodução em 3D de uma 

obra de arte à escolha do 

aluno 

•Desenvolver processos próprios de 

representação em torno do conceito de 

forma ( ampliação, sobreposição, 

rotação, nivelamento, simplificação, 

acentuação e repetição), selecionando 

contextos, ambientes, formas de registo 

e de composição ( linhas, mancha, 

sombra, cor, contorno, sobreposição e 

justaposição, entre outros). 

•Dominar e utilizar os efeitos da cor, 

manipulando-a de acordo com o aspeto 

gráfico/plástico pretendido. 

•Aplicar diferentes esquemas 

cromáticos (analogia de cores, cores 

complementares, cores quentes e frias ou 

tríades cromáticas), na criação de 

composições. 

•Utilizar o desenho de forma autónoma 

e intencional, nas suas diferentes 

vertentes, para comunicar ideias, temas, 

conceitos  e ambientes. 

•Selecionar, de forma autónoma e 

intencional, diferentes modos de registo, 

suportes, técnicas e materiais 

(convencionais e não convencionais).  

•Dominar as relações entre os elementos 

da linguagem plástica, evidenciando um 

gradual desenvolvimento estético nas 

suas composições (unidade, variedade, 

vitalidade, harmonia, síntese, entre 

outros). 

•Utilizar, de forma autónoma e 

intencional, as possibilidades 

expressivas dos meios digitais e os 

diversos processos de transformação 

gráfica. 

•Desenvolver, de forma autónoma e 

criativa, os processos de análise 

explorados anteriormente, através 

do desenho de várias expressões de 

corpo e da cabeça. 

30 3.º período 

 


