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Finalidades Objectivos Visão Geral das Áreas, dos Conteúdos e dos Temas 
(10º, 11º e 12º anos) 

. Desenvolver as 
capacidades de 
observação, 
interrogação e 
interpretação. 
• Desenvolver as 
capacidades de 
representação, de 
expressão e de 
comunicação. 
• Promover métodos de 
trabalho individual e 
colaborativo, 
observando princípios 
de convivência e 
cidadania. 
• Desenvolver o espírito 
crítico face a imagens e 
conteúdos mediatizados 
e adquirir, com 
autonomia, 
capacidades de 
resposta superadoras 
de estereótipos e 
preconceitos face ao 
meio envolvente. 
• Desenvolver a 
sensibilidade estética, 
formando e aplicando 
padrões de exigência. 
• Desenvolver a 
consciência histórica e 
cultural e cultivar a sua 
disseminação. 

O1 - Usar o desenho e os meios de representação 
como instrumentos de conhecimento e 
interrogação. 
O2 - Conhecer as articulações entre percepção e 
representação do mundo visível. 
 O3 - Desenvolver modos próprios de expressão e 
comunicação visuais utilizando com eficiência os 
diversos recursos do desenho. 
O4 - Dominar os conceitos estruturais da 
comunicação visual e da linguagem plástica. 
 O6 - Conhecer, explorar e dominar as 
potencialidades do desenho no âmbito do projecto 
visual e plástico incrementando, neste domínio, 
capacidades de formulação, exploração e 
desenvolvimento. 
O8 - Explorar diferentes suportes, materiais, 
instrumentos e processos, adquirindo gosto pela 
sua experimentação e manipulação, com abertura 
a novos desafios e ideias. 
O9 - Utilizar fluentemente metodologias 
planificadas, com iniciativa e autonomia. 
O10 - Relacionar-se responsavelmente dentro de 
grupos de trabalho adoptando atitudes 
construtivas, solidárias, tolerantes, vencendo 
idiossincrasias e posições discriminatórias. 
O11 - Respeitar e apreciar modos de expressão 
diferentes, recusando estereótipos e preconceitos. 
O12 - Desenvolver capacidades de avaliação 
crítica e sua comunicação, aplicando-as às 
diferentes fases do trabalho realizado, tanto por si 
como por outros. 
O13 - Dominar, conhecer e utilizar diferentes 
sentidos e utilizações que o registo gráfico possa 
assumir. 
 O14 - Desenvolver a sensibilidade estética e 
adquirir uma consciência diacrónica do desenho, 
assente no conhecimento de obras relevantes. 

ÁREAS: 
• Percepção visual 
• Expressão gráfica 
• Comunicação visual 

 

CONTEÚDOS: 
1. Visão 
2. Materiais 
3. Procedimentos 
4. Sintaxe 
5. Sentido 

TEMAS: 
1. Visão 
1.1. Percepção visual e mundo 
envolvente 
1.1.1. O meio ambiente como fonte de 
estímulos 
1.1.2. Transformação dos estímulos 
luminosos em percepções visuais 

2. Materiais 
2.1. Suportes 
2.2. Meios 
actuantes 
2.3. Infografia 

 

3. Procedimentos 
3.1. Técnicas 
3.1.1. Modos de registo 
3.1.2. Modos de transferência 
3.2. Ensaios 
3.2.1. Processos de análise 
3.2.2. Processos de síntese 

4. Sintaxe 
4.1. Conceitos estruturais da linguagem 
plástica 
4.2. Domínios da Linguagem Plástica 
4.2.1. Forma 
4.2.1.1. Figura positiva e figura negativa 
4.2.1.2. Plano e superfície 
4.2.1.3. Traçados ordenadores 
4.2.2. Cor 
4.2.2.1. Natureza física da cor 
4.2.2.2. Natureza química da cor 
4.2.2.3. Misturas de cor 
4.2.2.4. Efeitos de cor 
4.2.3. Espaço e volume 
4.2.3.1. Organização da profundidade 
4.2.3.2. Organização da tridimensionalidade 
4.2.4. Movimento e tempo 
4.2.4.1.Organização dinâmica 
4.2.4.2.Organização temporal 

5. Sentido 
5.1. Visão sincrónica do desenho 
5.2. Visão diacrónica do desenho 
5.3. Imagem: plano de expressão ou 
significante 
5.4. Observador: plano de conteúdo ou 
significado 
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