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Período Objetivos Unidades de trabalho 
Nº 

Médio 
total 

Aulas previstas 
Nº 
Aulas 

Observações 

1º Representação  

 Distinguir os diversos instrumentos de registo  

 Utilizar corretamente diferentes materiais e técnicas de representação 
na criação de formas e na procura de soluções  

 Identificar e aplicar processos convencionais do desenho expressivo na 
construção de objetos.  

 Reconhecer e explorar diferentes modos de representação da figura 
humana, distinguindo a verosimilhança como critério de qualidade.  

 Explorar registos de observação documental através das tecnologias 
digitais (imagem digital; fotografia digital: composição ou 
enquadramento, formato, ponto de vista; planos: frontal, picado, 
contrapicado, iluminação; vídeo digital; planos de ação: de conjunto, 
intermédio, grande plano, movimentos de câmara: 
aproximação/afastamento, acompanhamento, panorâmica; etc.).  

 Reconhecer e identificar a posição relativa de duas retas no espaço. 

 Empregar propriedades dos ângulos em representações geométricas.  

 Utilizar circunferências tangentes na construção de representações 
plástica.  

 Distinguir e representar diferentes elementos, tais como espirais, ovais, 
óvulos e arcos  

 Identificar e realizar a planificação de sólidos. 

26 

Apresentação 2 

Os diferentes objetivos 
a desenvolver na 
disciplina de Educação 
Visual não pressupõem 
uma abordagem 
sequencial. As 
unidades de trabalho 
enunciadas na 
seguinte grelha 
encontram-se 
organizadas de acordo 
com uma determinada 
estrutura não significa 
que essa ordem seja 
um critério a seguir 
sistematicamente. 
Esta articulação pode 
concretizar-se a partir 
de diferentes âmbitos 
de decisão 
nomeadamente nos 
conselhos: Pedagógico, 
de Disciplina e de 
Turma privilegiando 
uma abordagem 
transdisciplinar. 

Avaliação diagnóstica 2 

Aulas de progressão nos 
conteúdos 

20 

Outras 0 

Avaliação e 
autoavaliação 

2 

2º Técnica 

 Representar objetos simples presentes no espaço envolvente, utilizando 
materiais básicos de desenho.  

 Registar e analisar as noções de escala nas produções artísticas. 

 Representar formas artificiais à escala da mão, do corpo e do espaço 
vivencial imediato e conhecer a noção de sombra própria e de sombra 
projetada.  

 Conceber formas rigorosas simples, utilizando alguns dos princípios dos 
sistemas de projeção  

 Conceber objetos/espaços de baixa complexidade, integrando elementos 
de cotagem e de cortes no desenho  

 Aplicar sistematizações geométricas das perspetivas axonométricas. 

20 

Aulas de progressão nos 
conteúdos 

18 

Outras 0 

Avaliação e 
autoavaliação 

2 
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3º Projeto 

 Analisar e valorizar o contexto em que surge o design.  

 Reconhecer e descrever a metodologia do design  

 Identificar as disciplinas que integram o design  

 Distinguir e analisar as diversas áreas do design (design comunicação e 
gráfico: webdesign; design produto; design ambientes; design joalharia; 
design têxtil; design moda; design vestuário; etc.).  

 Desenvolver soluções criativas no âmbito do ecodesign, aplicando os 
princípios básicos do design (redesign; ecoproduto; 3R’s: reciclar – 
reduzir – reutilizar; contentor: verde, azul, amarelo; separação de lixo; 
etc.). 

20 

Aulas de progressão nos 
conteúdos 

16 

Dia do Agrupamento 2 

Avaliação e 
autoavaliação 

2 


