
A Coordenadora de Disciplina 

Lisete Reto 

Portela, 16 de Setembro 2015 

    
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PORTELA E MOSCAVIDE 

 

Artes Plásticas                 7º Ano                      Planificação Anual                 2015- 2016 

Período Objetivos Unidades de trabalho 
Nº 

Médio 
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Nº 
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Observações 

1º 
 

 Interpretar narrativas nas diferentes 
linguagens visuais. 

 Reconhecer, através de experimentação 
plástica, a arte como expressão do sentimento 
e do conhecimento. 

 Identificar técnicas e instrumentos e ser capaz 
de os aplicar com correção e oportunidade. 

 Conceber organizações espaciais, dominando 
regras elementares da composição. 

 Entender o desenho como um meio para a 
representação expressiva e rigorosa das 
formas. 

 Aplicar adequadamente o vocabulário 
especifico. 

 Compreender através da representação das 
formas, os processos subjacentes á perceção 
de volume. 

 Compreender a estrutura das formas naturais e 
dos objetos artísticos, relacionando-os com os 
seus contextos. 

 Aplicar os valores cromáticos nas 
experimentações plásticas. 

 Ser capaz de se pronunciar criticamente em 
relação bá sua produção e às dos outros. 

 Relacionar-se emotivamente com a obra de 
arte, manifestando preferências. 

 

 A arte como linguagem de expressão e 
comunicação visual. 

 Exploração de técnicas: 
. Grafite 
. Lápis de cor 
. Lápis de cera 
. Pastel de Óleo 
. Pastel Seco 
. Guache 
. Acrílico 
. Aguarela 
. Tinta da china 
. Origami 
. Colagem 

 Formas de expressão: abstrato, 
figurativo, naturalista, 
efémera/duradoura… 

 Elementos formais: volume, movimento, 
textura, cor. 

13 

Apresentação 1 
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 

9 

Outras 0 

Avaliação e 
autoavaliação 

1 

2º 
 

12 

Aulas de progressão nos 
conteúdos 

11 

Outras 0 

Avaliação e 
autoavaliação 

1 

3º 9 

Aulas de progressão nos 
conteúdos 

7 

Dia do Agrupamento 1 

Avaliação e 
autoavaliação 

1 


