
Planificação de Unidade Didática do Módulo 17- Produção gráfica 2: Adobe 

Illustrator CS5 

Conteúdos Gestão Lectiva Atividades Competências 

gerais 

Agrupamento Estratégias Recursos Disseminação 

 

Introdução e 

controle do 

interface 

Organização 

espacial e 

métodos de 

visualização 

Documentos 

Criar e 

transformar 

formas básicas 

Desenhar com 

a Pen Tool 

Trabalhar com 

cores nos 

contornos e 

preenchiment

os 

Trabalhar com 

Layers 

Trabalhar com 

Brushes 

Texto - 

formatação 

Trabalhar com 

imagens 

Exportação e 

impressão 

 

 

15 aulas- 

Aprendizagem do 

programa. 

 

5 aulas- Criação 

do projeto final 

 

Repetição dos 

exercícios 

exemplifica-

dos pelo 

professor 

 

Anotar 

indicações 

dadas na aula 

num ficheiro 

de texto 

 

Análises de 

exemplos na 

internet e em 

revistas 

especializadas 

 

Exercício final: 

Ilustração/ 

Trabalho 

design gráfico 

 

 

 

Conhecer as 

funções genéricas 

do programa 

 

Utilizar 

ferramentas 

desenho vectorial 

e bitmap 

 

Técnicas de 

organização e 

construção 

 

Arte-final e 

impressão 

 

 

 

Turma 

 

Individual 

 

Propor e 

orientar 

trabalho 

 

Demonstração 

de exercícios 

através do 

videoprojetor 

 

Esclarecimento 

de dúvidas 

 

Acompanha-

mento 

individual dos 

alunos 

 

Software Adobe 

Illustrator CS5 

 

Outros softwares 

auxiliares 

 

Computadores 

 

Videoprojetor 

 

Internet 

 

Impressão 

 

 



Conteúdos programáticos técnicos do Adobe Illustrator CS5 







Planificação de Unidade Didática do Módulo 17- Produção gráfica 2: 

Adobe InDesign CS5 

Conteúdos Gestão Lectiva Atividades Competências 

gerais 

Agrupamento Estratégias Recursos Disseminação 

 

Introdução e 

controle do 

interface 

 

Organização 

espacial e 

métodos de 

visualização 

Layout 

Formatos 

digitais 

Palete Pages 

Formatação de 

texto 

Tipografia 

Importar 

elementos 

gráficos 

Controle de 

formas 

Cores e 

modelos 

Tabelas 

Exportação e 

impressão 

 

15 aulas- 

Aprendizagem do 

programa. 

 

5 aulas- Criação 

do projeto final  

 

Repetição dos 

exercícios 

exemplificados 

pelo professor. 

 

Anotar 

indicações 

dadas na aula 

num ficheiro 

de texto. 

 

Análises de 

exemplos de 

modelos de 

layout  

 

Exercício final: 

Paginação de 

uma revista  

 

 

 

Conhecer as 

funções genéricas 

do programa. 

Criação de um 

layout 

 

Trabalhar bem 

com texto e 

imagens 

 

Utilização 

inteligente das 

ferramentas 

facilitam a 

paginação 

 

Paginação de uma 

revista ou livro 

Arte-final e 

Impressão 

 

 

Turma 

 

Individual 

 

Propor e 

orientar 

trabalho. 

 

Demonstração 

de exercícios 

através do 

videoprojetor. 

 

Esclarecimento 

de dúvidas. 

 

 

Acompanha-

mento 

individual dos 

alunos. 

 

Software Adobe 

InDesign CS5 

 

Outros softwares 

auxiliares 

 

Computadores 

 

Videoprojetor 

 

Internet 

 

Revistas para 

analisar 

 

Impressão 

 
 
 



Conteúdos programáticos técnicos do Adobe InDesign CS5 



 



Planificação de Unidade Didática do Módulo 10 - Edição Web: Adobe 

Flash CS5 

Conteúdos Gestão Letiva Atividades Competências 

gerais 

Agrupamento Estratégias Recursos Disseminação 

 

Introdução e 

controle do 

interface 

Organização 

espacial e 

métodos de 

visualização 

Documentos 

Criar e 

transformar 

formas básicas 

Desenhar com 

a Pen Tool 

Trabalhar com 

cores nos 

contornos e 

preenchiment

os 

Trabalhar com 

Layers 

Trabalhar com 

Brushes 

Texto - 

formatação 

Trabalhar com 

imagens 

Integração 

com outros 

programas 

Adobe 

 

 

15 aulas- 

Aprendizagem do 

programa 

 

5 aulas- Criação 

do projeto final e 

coloção on-line 

 

Repetição dos 

exercícios 

exemplifica-

dos pelo 

professor 

 

Anotar 

indicações 

dadas na aula 

num ficheiro 

de texto 

 

Análises de 

exemplos de 

aplicações em 

flash na 

internet 

 

Exercício final: 

site flash 

 

 

 

Conhecer as 

funções genéricas 

do programa 

 

Concretização de 

animações 

 

Utilização de 

símbolos e 

Actionscript 

 

Criação de 

construções 

interativas 

 

 

 

Turma 

 

Individual 

 

Propor e 

orientar 

trabalho 

 

Demonstração 

de exercícios 

através do 

videoprojetor 

 

Esclarecimento 

de dúvidas 

 

Acompanha-

mento 

individual dos 

alunos 

 

Software Adobe 

Illustrator CS5 

 

Outros softwares 

auxiliares 

 

Computadores 

 

Videoprojetor 

 

Internet 

 

Colocação on-

line num web-

servidor 

 



Conteúdos programáticos técnicos do Adobe Flash CS5 



 

 

 



Planificação de Unidade Didática do Módulo 10 – Edição Web: Adobe 

Dreamweaver CS5 

Conteúdos Gestão Lectiva Atividades Competências 

gerais 

Agrupamento Estratégias Recursos Disseminação 

 

Conceito de 

WWW e 

Internet 

 

Interface geral 

do programa 

 

Navegabilidad

e de um site 

 

Inserir 

conteúdos 

numa página 

Web 

 

Trabalhar com 

imagens, 

videos e som 

 

Criar Layout 

com CSS 

 

 

15 aulas- 

Aprendizagem do 

programa 

 

5 aulas- Criação 

do projeto final e 

colocação on-line 

 

Repetição dos 

exercícios 

exemplificados 

pelo professor 

 

Anotar 

indicações 

dadas na aula 

num ficheiro 

de texto 

 

Análise de 

exemplos de 

sites em HTML 

 

Exercício final: 

site HTML 

 

 

 

Conhecer as 

funções genéricas 

do programa. 

Criação de um site 

com páginas em 

HTML 

Trabalhar com 

linguagens de 

HTML e CSS 

Gerir e modificar 

conteúdos 

 

Criação de 

construções 

interativas 

 

Criação de um site 

com páginas em 

HTML 

 

 

 

Turma 

 

Individual 

 

Propor e 

orientar 

trabalhos. 

 

Demonstração 

de exercícios 

através do 

videoprojetor. 

 

Esclarecimento 

de dúvidas. 

 

 

Acompanhame

nto individual 

dos alunos. 

 

Software Adobe 

Dreamweaver CS5 

 

Outros softwares 

auxiliares 

 

Computadores 

 

Videoprojetor 

 

Internet 

 

Colocação on-

line num web-

servidor 



Conteúdos programáticos técnicos do Adobe Dreamweaver CS5 



 



Links fornecidos aos alunos relacionados com o programa Adobe 

Illustrator 

 

Cursos de Illustrator- tutoriais vídeo 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxNM4ef1BpxjzOSR4Lh94IT1_pl3kFAOo 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF9EWEPExuaCCeB0YWnxmWLE1VvBk2-J8 

https://www.youtube.com/watch?v=IBouhf4seWQ 

https://www.youtube.com/watch?v=0h4-Bp2EPBA 

 

Exercícios relevantes- Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=E_BDaYlronk 

https://www.youtube.com/watch?v=xvp9Fg0jSzM 

https://www.youtube.com/watch?v=UGeApj832PU 

https://www.youtube.com/watch?v=Qni6ibPyDxY 

https://www.youtube.com/watch?v=0HQOa0oiJaE 

https://www.youtube.com/watch?v=pRff05FouDY 

https://www.youtube.com/channel/UCt4I7Qe7xwS9HlBoVXnXX3A 

https://www.youtube.com/watch?v=LvOX9nQgXus 

 

 

Portfólio artistas/ designers que utilizam o Adobe Illustrator 

http://www.illustrationweb.com/artists/JonathanAllardyce/view 

http://www.illustrationweb.com/artists/UllyArndt/view 

http://www.illustrationweb.com/artists/ChrisEde/view 

http://www.illustrationweb.com/artists/KoichiFujii/view 

http://jonreese.carbonmade.com/ 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxNM4ef1BpxjzOSR4Lh94IT1_pl3kFAOo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF9EWEPExuaCCeB0YWnxmWLE1VvBk2-J8
https://www.youtube.com/watch?v=IBouhf4seWQ
https://www.youtube.com/watch?v=0h4-Bp2EPBA
https://www.youtube.com/watch?v=E_BDaYlronk
https://www.youtube.com/watch?v=xvp9Fg0jSzM
https://www.youtube.com/watch?v=UGeApj832PU
https://www.youtube.com/watch?v=Qni6ibPyDxY
https://www.youtube.com/watch?v=0HQOa0oiJaE
https://www.youtube.com/watch?v=pRff05FouDY
https://www.youtube.com/channel/UCt4I7Qe7xwS9HlBoVXnXX3A
https://www.youtube.com/watch?v=LvOX9nQgXus
http://www.illustrationweb.com/artists/JonathanAllardyce/view
http://www.illustrationweb.com/artists/UllyArndt/view
http://www.illustrationweb.com/artists/ChrisEde/view
http://www.illustrationweb.com/artists/KoichiFujii/view
http://jonreese.carbonmade.com/


 

Links fornecidos aos alunos relacionados com o programa Adobe 

InDesign 

 

Cursos de InDesign- tutoriais vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=IaY3jWktT0w 

https://www.youtube.com/watch?v=0EjBxxzFdHA 

https://www.youtube.com/watch?v=IxEGQ_TVTfE 

https://www.youtube.com/watch?v=_4xe2d3iEBI 

 

Exercícios relevantes- Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=Ebq2gmPQ_Oc 

https://www.youtube.com/watch?v=YPVUwP6lrHc 

https://www.youtube.com/watch?v=8g2lem3KZI0 

https://www.youtube.com/watch?v=GPwZsghY9pE 

https://www.youtube.com/watch?v=Si_Ms4iAZsE 

 

Portfólio paginadores/ designers que utilizam o Adobe InDesign 

http://www.projectodigital.com/php/paginacao-design-editorial.php 

http://www.graphexperts.pt/main.php?pagina=paginacao 

http://www.pmd.pt/editorial 

http://tipografos.net/ebooks/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IaY3jWktT0w
https://www.youtube.com/watch?v=0EjBxxzFdHA
https://www.youtube.com/watch?v=IxEGQ_TVTfE
https://www.youtube.com/watch?v=_4xe2d3iEBI
https://www.youtube.com/watch?v=Ebq2gmPQ_Oc
https://www.youtube.com/watch?v=YPVUwP6lrHc
https://www.youtube.com/watch?v=8g2lem3KZI0
https://www.youtube.com/watch?v=GPwZsghY9pE
https://www.youtube.com/watch?v=Si_Ms4iAZsE
http://www.projectodigital.com/php/paginacao-design-editorial.php
http://www.graphexperts.pt/main.php?pagina=paginacao
http://www.pmd.pt/editorial
http://tipografos.net/ebooks/


Links fornecidos aos alunos relacionados com o programa Adobe 

Dreamweaver 

 

Cursos de Dreamweaver- tutoriais vídeo 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL893ED53A67F9E794 

https://www.youtube.com/watch?v=B4B3HrhcY9A 

https://www.youtube.com/watch?v=fwAIoDgH4mw 

https://www.youtube.com/watch?v=VHW9Nue62ps 

https://www.youtube.com/watch?v=D-5xpY4zH2c 

 

Exercícios relevantes- Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=NSlIfaRgeXg 

https://www.youtube.com/watch?v=XySffI-B4PI 

https://www.youtube.com/watch?v=iZ1ucWosOww 

https://www.youtube.com/watch?v=QmJ8xoEF7b0 

https://www.youtube.com/watch?v=NSlIfaRgeXg&list=PLYzD50z8lNGgVkUYI2LHKYfDTCapHv-

bW 

 

Portfólio artistas/ designers que utilizam o Adobe Dreamweaver 

http://designmodo.com/portfolio-website-templates/ 

http://startbootstrap.com/template-overviews/stylish-portfolio/ 

http://www.awwwards.com/websites/portfolio/ 

http://www.thebestdesigns.com/ 

http://www.thefwa.com/ 

https://www.interactivemediaawards.com/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL893ED53A67F9E794
https://www.youtube.com/watch?v=B4B3HrhcY9A
https://www.youtube.com/watch?v=fwAIoDgH4mw
https://www.youtube.com/watch?v=VHW9Nue62ps
https://www.youtube.com/watch?v=D-5xpY4zH2c
https://www.youtube.com/watch?v=XySffI-B4PI
https://www.youtube.com/watch?v=iZ1ucWosOww
https://www.youtube.com/watch?v=QmJ8xoEF7b0
http://designmodo.com/portfolio-website-templates/
http://startbootstrap.com/template-overviews/stylish-portfolio/
http://www.awwwards.com/websites/portfolio/
http://www.thebestdesigns.com/
http://www.thefwa.com/


 

Links fornecidos aos alunos relacionados com o programa Adobe 

Flash 

 

Cursos de Flash- tutoriais vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=ZE6O__K-BQA 

https://www.youtube.com/watch?v=CaKFmD3Hyrw 

https://www.youtube.com/watch?v=Tn-mWa8BW3M 

https://www.youtube.com/watch?v=BvLgUejAaiM 

https://www.youtube.com/watch?v=3QoU1nFUSa0&list=PLBA6D18F6C50BEEF2 

 

Exercícios relevantes- Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=LsOk6IQ2eoM 

https://www.youtube.com/watch?v=BAk60W1iOXE 

https://www.youtube.com/watch?v=b0oy9n8BpyU 

https://www.youtube.com/watch?v=QBaobm2pWL4 

https://www.youtube.com/watch?v=h814ob7nCxo 

 

Portfólio artistas/ designers que utilizam o Adobe Flash 

https://www.youtube.com/watch?v=lwjQreOVOOg 

https://www.youtube.com/watch?v=QBaobm2pWL4 

http://www.awwwards.com/22-awesome-flash-websites.html 

http://www.xmarks.com/topic/flash_awards 

https://www.youtube.com/watch?v=ZE6O__K-BQA
https://www.youtube.com/watch?v=CaKFmD3Hyrw
https://www.youtube.com/watch?v=Tn-mWa8BW3M
https://www.youtube.com/watch?v=BvLgUejAaiM
https://www.youtube.com/watch?v=BAk60W1iOXE
https://www.youtube.com/watch?v=b0oy9n8BpyU
https://www.youtube.com/watch?v=QBaobm2pWL4
https://www.youtube.com/watch?v=h814ob7nCxo
https://www.youtube.com/watch?v=lwjQreOVOOg
https://www.youtube.com/watch?v=QBaobm2pWL4
http://www.awwwards.com/22-awesome-flash-websites.html


ESSA 
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE DESIGN GRÁFICO _ TURMA 12ºK 
 
OFICINA GRÁFICA _ MÓDULO 5 _ EDIÇÃO ELECTRÓNICA II 
OFICINA GRÁFICA _ MÓDULO 10 _ WEB 
 
PROFESSOR: SÉRGIO SANTOS 
PLANO DE AULAS 
 
 
 
MÓDULOS / UNIDADES DIDÁTICASUNIDADE DIDÁTICA 
 
Módulo 17 – Edição Eletrónica II 
Módulo 10 – Edição Web 
 
DISCIPLINA 
DISCIPLINA TURMA DATA HORÁRIO SALA 
Oficina Gráfica 
12º K (A) 
12º K (B) 
AULA / SUMÁRIO 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
Aprendizagem dos programas de design gráfico (Illustrator, InDesign) e web design (Flash, 
Dreamweaver) 
 
COMPETÊNCIAS 
COMPETÊNCIAS 
Capacidade de executar projetos em design gráfico e web design 
Dominar as aplicações informáticas de design gráfico e web design 
 
ESTRATÉGIAS / ATIVIDADES 
ESTRATÉGIAS / ATIVIDADES 
Apresentação de projetos inspiradores de design gráfico e web design (internet, revistas) 
Lista de links de sites educacionais para autoestudo 
Esquemas e textos colocados no quadro 
Exemplos práticos para consolidar competências 
Apresentação por vídeo-projeção 
Auxilio personalizado 
 
RECURSOS 
RECURSOS 
Computador e projetor de vídeo 
Quadro branco + caneta 
Exemplos de produtos (revistas, jornais, etc.) 
Internet 
 
AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
Projeto de avaliação  
Comportamento dos alunos em aula 
OBSERVAÇÕES 



Registo fotográfico das aulas da disciplina de Oficina Gráfica da turma 

12º k da ESSA 
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