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Escola E. B. 2; 3 de Paula Vicente 

Educação Visual 

Plano de Organização do Ensino – Aprendizagem 

Planificação Anual – Ano lectivo: 2009/2010 - 8º Ano. Tempos previstos: 66 a70 x 45min 

 
COMPETÊNCIAS GERAIS 

 
COMPETÊNCIAS ESPECIFICAS 

 
CONTEÚDOS RESULTADOS PRETENDIDOS ÁREAS 

 

Mobilizar saberes culturais, 

científicos e tecnológicos para 

compreender a realidade e para 

abordar situações e problemas do 

quotidiano; 

 

Usar adequadamente linguagens das 

diferentes áreas do saber cultural, 

científico e tecnológico para se 

expressar; 

 

Usar correctamente a língua 

portuguesa para comunicar de forma 

adequada e para estruturar 

pensamento próprio; 

 

Usar línguas estrangeiras para 

comunicar adequadamente em 

situações do quotidiano e para 

apropriação e para apropriação de 

informação; 

 

Adoptar metodologias personalizadas 

de trabalho e de aprendizagem 

adequadas a objectivos visados; 

 

Pesquisar, seleccionar e organizar 

informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável; 

 

Adoptar estratégias adequadas à 

resolução de problemas e à tomada 

de decisões; 

 

- Domínio da Comunicação Visual 

Ler e interpretar narrativas nas diferentes linguagens 

visuais; 

Descrever acontecimentos aplicando metodologias do 

desenho de ilustração, da B.D. ou do guionismo visual;  

Reconhecer, através da experimentação plástica, a arte 

como expressão do sentimento e do conhecimento; 

Compreender que as formas têm diferentes significados de 

acordo com os sistemas simbólicos a que pertencem; 

Conceber organizações espaciais dominando regras 

elementares da composição; 

Entender o desenho como um meio para a representação 

expressiva e rigorosa das formas; 

- Domínio dos Elementos da Forma 

Compreender a geometria plana e a geometria no espaço 

como possíveis interpretações da natureza e princípios 

organizadores das formas; 

Representar expressivamente a figura humana 

compreendendo relações básicas de estrutura e proporção; 

Compreender a estrutura das formas naturais e dos objectos 

artísticos, relacionando-os com os seus contextos; 

Compreender através da representação de formas, os 

processos subjacentes à percepção do volume; 

Perceber os mecanismos perceptivos da luz/cor, síntese 

aditiva e subtractiva, contraste e harmonia e suas 

implicações funcionais; 

 

ESPAÇO:  

Representação no Espaço: O 

Campo Visual; A Representação 

das formas no Espaço; 

Perspectiva de observação livre;  

Relação Homem Espaço; 

Perspectiva linear de observação; 

Ilusão de profundidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA:  

Percepção Visual da Forma: 

Qualidades formais; Qualidades 

geométricas; Qualidades 

Expressivas.  

Factores que Determinam a 

Forma dos Objectos: Forma e 

função dos objectos; Design de 

equipamento; Antropometria e 

Ergonomia. 

EXTRUTURA: 

Estrutura/Forma/Função: O 

Desenho. 

ESPAÇO: 

Representação Técnica dos 

 

-Estimulação da memória como representação de 

vivências quotidianas; 

-Percepção do espaço comum/privado como meio 

de inter-relação pessoal; 

-Capacidade organizativa formal sobre um espaço 

vivencial; 

-Conhecer e saber ler mapas e vistas aéreas 

(vistas de cima); 

-Saber representar um percurso e organizar 

formalmente os seus elementos constituintes; 

-Representar o espaço utilizado, isoladamente ou 

de modo integrado, as sobreposições e variações 

de dimensões; 

-Conhecer sistematizações e metodologias 

geométricas da perspectiva de observação (linhas 

e pontos de fuga, direcções principais e 

auxiliares, divisões proporcionais, entre outras); 

 

-Distinguir entre a função principal e as 

subfunções de um objecto; 

-Relacionar a forma e a função do objecto ao 

espaço pretendido; 

-Conhecer a metodologia projectual; 

-Relacionar a forma dos objectos com as medidas 

padrão e os movimentos do homem; 

-Relacionar a forma e a função dos objectos com 

a sua estrutura; 

-Analisar a estrutura formal dos objectos através 

do desenho de estudo; 

-Desenhar as vistas necessárias para a 

compreensão de um objecto no sistema Europeu 

(noções de contorno e de corte); 

-Conhecer a representação Axonométrica 

 

Desenho 

 

Pintura 

 

Escultura 

 

e, outras, de 

acordo com 

os projectos 

curriculares. 
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Realizar actividades de forma 

autónoma, responsável e criativa; 

 

Cooperar com os outros em tarefas e 

projectos comuns; 

 

Relacionar Harmoniosamente o 

corpo com o espaço, numa 

perspectiva pessoal e interpessoal 

promotora da saúde e da qualidade de 

vida. 

Aplicar os valores cromáticos nas suas experimentações 

plásticas; 

 

Criar composições a partir de observações directas e de 

realidades imaginadas utilizando os elementos e os meios 

da expressão visual. 

Objectos; 

Perspectiva de observação 

rigorosa; 

Expressão Gráfica Rigorosa 

(Projecção Ortogonal, Escalas e 

Cotas). 

 

ESTRUTURA: 

Estrutura/Forma/Função: 

Estruturas Criadas pelo Homem. 

FORMA: 

Factores que Determinam a forma 

dos objectos: Planificação de 

objectos; Técnicas de Expressão. 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO: 

Elementos visuais na 

Comunicação; Códigos de 

comunicação visual; Papel da 

imagem na Comunicação. 

 

 

 

LUZ-COR: 

A Cor-Luz no Ambiente. 

Conhecimentos Científicos. 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO: 

Códigos de Comunicação Visual. 

ortogonal e oblíqua de projecção utilizando a 

linguagem gráfica rigorosa convencional. 

-Representar o espaço e os objectos de acordo 

com relações de escala 

-Registar medidas tendo em conta as escalas e 

cotas; 

 

-Representar em linguagem gráfica rigorosa 

convencional. 

-Aplicar os métodos de traçado dos conceitos 

estudados na resolução técnica das formas; 

-Conhecer as propriedades físicas de diversos 

materiais; 

-Conhecer o equipamento, os utensílios e os 

materiais para a construção de maquetas, suas 

características e utilização; 

-Saber reutilizar materiais na construção de novos 

objectos (conceito de reciclagem). 

 

- Fazer o levantamento gráfico e analítico de 

elementos visuais pertencentes à comunicação no 

seu ambiente 

-Conhecer a função comunicacional e social de 

um cartaz; 

-Conhecer os diferentes tipos de letras; 

-Executar um cartaz. 

 

-Compreender os efeitos da cor na percepção do 

mundo envolvente; 

-Aplicar os conhecimentos adquiridos sobre a 

cor-sensação e a influência da cor no 

comportamento; 

-Conhecer a síntese aditiva e subtractiva e suas 

cores primárias resultantes. 

 

-Conceber uma Banda Desenhada; 

-Distinguir linguagem visual de linguagem 

verbal; 

-Conhecer as características inerentes da B.D. 

(Imagem, Elementos da B.D. e Texto). 

 


