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Período Objetivos Unidades de trabalho 
Nº 

Médio 
total 

Aulas previstas 
Nº 
Aulas 

Observações 

1º Representação 

 Conhecer elementos da evolução histórica da representação em 
perspetiva. 

 Dominar a linguagem das perspetivas axonométrica e icónica, no âmbito 
da representação manual e rigorosa. 

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

 Identificar e aplicar processos convencionais do desenho expressivo na 
construção de letras, objetos e espaços tridimensionais.  
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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 
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Outras 0 

Avaliação e 
autoavaliação 

2 

2º 
Técnica / 
Discurso 

 Identificar e registar a relação existente entre figura e fundo, utilizando 
os diversos meios de expressão plástica existentes. 

 Explorar as figuras reversíveis, através do desenho livre ou do registo de 
observação digital. 

 Desenvolver e representar ilusões óticas em composições plásticas, bi 
e/ou tridimensionais. 

 Reconhecer e analisar arte contemporânea. 

 Aplicar conceitos da obra de arte abstrata e figurativa em criações 
plásticas bi/ou tridimensionais.      
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Aulas de progressão nos 
conteúdos 

28 

Outras 0 

Avaliação e 
autoavaliação 

2 

3º Projeto 

   Identificar e valorizar o contexto de onde vem a engenharia 

   Reconhecer e descrever a metodologia da engenharia. 

   Analisar e identificar as disciplinas que integram a área da engenharia 

   Distinguir e analisar diversas áreas da engenharia: civil. 

   Desenvolver soluções criativas no âmbito das casas, aplicando princípios 
básicos da engenharia. 
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Aulas de progressão nos 
conteúdos 

22 

Dia do Agrupamento 2 

Avaliação e 
autoavaliação 

2 


