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RELATÓRIO DA PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADO 

 

RESUMO: 

Autor: Flávia Isabel Marques Cadete 

 

Este Relatório Final encontra-se no âmbito da disciplina de Iniciação à Prática 

Profissional IV, tendo como objetivo a descrição e análise da atividade letiva 

supervisionada da disciplina de Artes Visuais. A atividade foi desenvolvida em horário 

escolar, ao longo de vinte e duas aulas semanais, dezoito em sala de aula e quatro em 

Museu, através de visitas guiadas a exposições. Teve como objetivo desenvolver as 

capacidades expressivas ao nível da Comunicação Visual, recorrendo aos elementos 

estruturais da Linguagem Visual e à manipulação expressiva de alguns materiais e 

técnicas, e a aquisição de competências ao nível da literacia estético visual.  

Os alunos que participaram no projeto são adolescentes com idades compreendidas 

entre os 14 e os 17 anos, que frequentam o 1º ano do Curso de Educação e Formação de 

Pintura de Azulejo, o equivalente ao 8ºano. Caracterizados, pelo Conselho de Turma, 

como tendo “fraca motivação”, “falta de conhecimentos, no âmbito de uma literacia 

estético visual”, “falta de concentração e atenção” e com “baixa auto-estima”. Com a 

finalidade de aumentar o envolvimento, a autonomia, a vontade de aprender e 

desenvolver os conhecimentos, recorreu-se a uma estratégia didática que parte da 

interação entre a sala de aula e o Museu. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arte, Educação, Literacia estético visual, Educação Estética, 

Educação Artística, Aprendizagem, Motivação, Auto-regulação. 



 

 

REPORT OF SUPERVISED PRACTICE TEACHING  

 

ABSTRACT: 

Author: Flávia Isabel Marques Cadete 

  

This Final Report is under the discipline of Introduction to Professional Practice IV, 

aiming to describe and analyze the activity of supervised academic discipline of Visual 

Arts. The activity was developed in school hours, over twenty-two weekly classes, 

eighteen in the classroom and four in the Museum, with guided tours through the 

exhibition. The objective was to develop the expressive capabilities in terms of Visual 

Communication, using the structural elements of visual language and expressive 

handling of some materials and techniques, and the acquisition of literacy skills in the 

visual aesthetic. 

The students who participated in the project are adolescents aged 14 to 17 years, 

attending the first year of the Course of Education and Training Tile Painting, the 

equivalent of eight year. Characterized by the class council, as having "low motivation", 

"lack of knowledge as part of an aesthetic visual literacy," "lack of concentration and 

attention" and "low self-esteem." In order to increase involvement, autonomy, 

willingness to learn and develop the knowledge, resorted to a didactic strategy that part 

of the interaction between the classroom and the Museum. 

 

KEYWORDS: Art, Education, Literacy visual aesthetic, Aesthetic Education, Art 

Education, Learning, Motivation, Self-regulation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos assistiu-se a uma ampliação do papel do professor no que diz 

respeito às suas responsabilidades e exigências na educação dos alunos. Consequência de 

uma desresponsabilização por parte dos agentes tradicionais de socialização (família, 

ambiente próximo e grupos sociais organizados), aliada a uma alteração do papel de 

transmissor de conhecimentos, que tradicionalmente era atribuído à escola e aos 

professores, e que atualmente tem interferências dos novos agentes de socialização (os 

meios de comunicação e de cultura), que se converteram em fontes paralelas de 

transmissão de informação e cultura (Esteve, 1991). Ao mesmo tempo, segundo Bruner, a 

educação ao ser uma reprodução social, neste caso específico, insere outras premissas 

como a influências dos grupos de pares nas atitudes e valores do adolescente (Olson, 

2007). 

Se por um lado o aparecimento de novos agentes de socialização aumentou a 

responsabilidade do professor na educação do aluno, no sentido deste ser capaz de ver, 

interpretar, filtrar e processar a informação a que tem acesso, não só a um nível da 

linguagem tradicional (escrita e oral) como ao nível da linguagem visual. Por outro esta 

realidade vem influenciar em muito o interesse e a motivação do aluno perante a 

instituição escolar, como agente tradicional de transmissão de conhecimentos, uma vez 

que o indivíduo tende a ver o mundo de acordo com o seu próprio estado motivacional 

(Sprinthall & Sprinthall, 1993). Requerendo que as práticas do professor se alterem numa 

tentativa de responder às necessidades de cada um, ao mesmo tempo que transmite 

conhecimentos, motiva para a aprendizagem, e procura cumprir a nova função de 

transmissão de valores.  

Sendo a escola um espaço que viu aumentar a sua responsabilidade e 

consequentemente atingir um estatuto privilegiado no que diz respeito à condução da 

atribuição de significados, sobre o mundo que nos rodeia, importa perceber: Como poderá 

adaptar-se, procurando cumprir os objetivos de uma educação artística? Que estratégias 

adotar no sentido de proporcionar um maior envolvimento dos alunos na sua própria 

aprendizagem? Que contribuições poderão ser feitas para o desenvolvimento do aluno 

enquanto cidadão? E principalmente, de que modo poderá contribuir para o 
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desenvolvimento dos alunos no aprender a ver? São estas perguntas que irão dar origem a 

este estudo. 

O problema central deste trabalho tem por base o diagnóstico, elaborado a meio do 1º 

período, pelo Diretor de turma e os professores das componentes práticas do curso de 

artes da escola onde se desenvolveu a presente investigação. Nessa análise constatou-se 

que os alunos revelavam níveis de literacia estético visual baixos, que não lhes permitiam 

acompanhar os programas destas unidades curriculares. Apresentavam também um fraco 

envolvimento nas tarefas práticas propostas, que os levava frequentemente a não 

realizarem os trabalhos, ou a dispersarem-se com facilidade e consequentemente 

demorarem mais que o previsto para concluírem as atividades, esta última consequência 

de uma falta de capacidade de auto-regulação.  

 Posto isto, este estudo incide na pertinência da interação entre sala de aula e o Museu 

como meio de proporcionar uma educação estética e artística, envolvendo o aluno na sua 

própria aprendizagem com recurso à aprendizagem significativa. Essa estratégia teve por 

base duas metodologias: na sala de aula desenvolveram-se atividades no âmbito da 

Comunicação Visual que pretenderam trabalhar conceitos ao nível a comunicação com 

recurso aos elementos da linguagem visual. No espaço do Museu foram realizadas quatro 

visitas de estudo, duas das quais com realização de oficinas, promovendo, a partir do 

contacto com a obra de arte, a aquisição de uma literacia estético visual.  

 A interação entre os dois espaços teve efeitos nos exercícios práticos desenvolvidos e 

na abordagem teórica de temas transversais aos dois lugares, através de uma educação 

formal e não formal. Assim, procurou-se atingir os seguintes objetivos:  

 

Objetivo Geral:  

 Verificar de que forma a interação entre as estratégias aplicadas em sala de aula e 

no Museu, potenciam o aluno a aprender a ver, interpretar, compreender e expressar-se, 

aumentando os conhecimentos ao nível da Literacia Estético Visual, desenvolvendo a 

expressão artística, resultando num maior envolvimento na disciplina de Artes Visuais 

Objetivos Específicos: 

 Conhecer o papel da Arte e da Educação na formação do indivíduo enquanto 

cidadão do Mundo 
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 Salientar a importância de uma alfabetização Estética Visual para o entendimento 

dos sistemas visuais com os quais o indivíduo interage 

 Entender a relevância de uma Educação Estética no desenvolvimento da prática 

artística do estudante 

 Compreender o desenvolvimento do adolescente ao nível emocional, cognitivo, 

moral, estético e artístico, com o intuito de identificar as características do aluno em 

estudo e as limitações ao nível do seu desenvolvimento 

 Conhecer os aspetos que contribuem para a aquisição do conhecimento, ao nível 

das teorias construtivistas, dos lugares de aprendizagem e dos fatores que influenciam a 

pré-disposição para aprender, numa preocupação de sugerir referências 

 Verificar a relevância do tema na aquisição das competências gerais e específicas 

definidas no currículo para a Educação Artística 

 Avaliar a importância da estratégia pedagógica aplicada com o fim de desenvolver 

a capacidade de ver nos adolescentes do 8ºano do Curso de Educação e Formação de 

Pintura de Azulejo, na disciplina de Artes Visuais 

 Com a finalidade de atingir os objetivos propostos este estudo está organizado da 

seguinte forma: 

A primeira parte é dedicada à fundamentação teórica que serve de suporte a todo o 

estudo e está desenvolvida em dois grandes grupos: Contexto Educacional que foca “Arte 

e Educação”, “O Adolescente”, “A Aprendizagem” e por fim o Contexto Curricular 

com “O Currículo Nacional do ensino Básico: competências essenciais“ e a 

“Avaliação”. 

 Na segunda parte, é feita uma caracterização geral da escola, da turma e do curso, e 

apresentado o projeto desenvolvido na disciplina de Artes Visuais do 8º ano do ensino 

profissional, seguido de uma análise integral em articulação com os temas aprofundados 

na fundamentação teórica. 

 No fim são apresentadas as conclusões e as reflexões acerca da prática e dos seus 

resultados, tendo como fim a resposta às questões colocadas e o cumprimento dos 

objetivos propostos. 
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PRIMEIRA PARTE: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1. CONTEXTO EDUCACIONAL  

O primeiro capítulo deste estudo é dedicado à contextualização dos conceitos que 

interferem na aquisição de conhecimentos no âmbito de uma Educação ao nível da Arte. 

 

1.1. ARTE E EDUCAÇÃO  

 

“Anima-nos a certeza de que estamos a trabalhar para que, pela Educação e pela Arte, 

no serviço de ideais éticos e estéticos, a criança de hoje se forme e se transforme no 

cumprimento ou na realização do Homem responsável como ser moral e como cidadão.” 

(Pina Martins citado por Oliveira & Carqueijeiro, 1996) 

 A Arte e a Educação são duas áreas, que desde o século passado, têm sido 

associadas para dar origem a teorias ao nível de uma Educação Estética e Artística. De 

entre as várias perspetivas podemos encontrar: a Educação pela Arte (Herbert Read), a 

Arte/Educação (Ana Mae Barbosa), a Educação na Arte, entre outras. 

No entanto, neste estudo pretendemos apenas perceber de que modo as duas áreas, 

associadas à Psicologia Educacional e a todas as teorias adjacentes, podem contribuir para 

que o aluno aprenda a ver o meio que o envolve, e assim contribuir para o seu 

desenvolvimento enquanto ser inteligente e cidadão. 

Ao procurarmos o significado dos dois conceitos, podemos encontrar definições 

como: 

ARTE, “todo o objecto ou acto, realizado por uma ou mais pessoas, com o intuito de 

dar prazer a outras pela emoção estética, ou sentimento da beleza”, supondo “uma 

emoção ou ideia de beleza no espírito do artista”, concretizada em forma material como a 

obra de arte. “Esta é pois um intermediário entre o artista e o espectador, contemplador 

ou apreciador de arte, pessoa sensível à beleza dela” e “o índice do carácter artístico da 

sua obra é a capacidade de transportar essa ideia do espírito do criador ao espírito do 

contemplador” (Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, V. III p.406-407). 



5 

 

EDUCAÇÃO, “desenvolvimento de toda a natureza do homem, física, intelectual e 

moral, graças à inter-acção com os ambientes físicos e social”. Está dependente de “todos 

os processos conscientemente adoptados por uma dada sociedade para realizar nos 

indivíduos os ideias que são aprovados pelo agregado social a que eles pertencem” bem 

como de “todos os meios definidos e todos os métodos adoptados sob a direcção de uma 

instituição especial (por via de regra, a escola) para o atingimento de certos fins 

particulares, inteiramente – ou pela maior parte – de índole intelectual.” Grande 

Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Vol. IX p.426). 

Concluindo, a Arte depende de uma experiência sentimental e emotiva, tem como 

intervenientes o artista e o espectador, é materializada na forma de obra de arte e para a 

entender é necessário que o seu apreciador (artista ou espectador) seja dotado de um 

desenvolvimento estético e artístico capaz de entender a ideia do artista. A Educação tem 

como princípio e fim o desenvolvimento das faculdades do homem em interação com o 

meio que o envolve e parte de processos e métodos adotados quer pela escola quer pela 

sociedade que frequenta. 

Nesse sentido, esta primeira parte do estudo tem como objetivo compreender de que 

modo isso se processa. 
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1.1.1. ARTE COMO FORMA DE APREENDER O MUNDO 

 

Vygostky (2004) via a Arte como “mediadora no processo sócio-histórico do 

desenvolvimento humano”, a partir do qual cada individuo, enquanto detentor do 

conhecimento, recorre à atividade criadora como meio de representar as relações que 

estabelece com outros sujeitos e/ou com os signos, símbolos e/ou objetos de outras 

culturas. Essa ação criadora depende do processo de constante construção, desconstrução 

e reconstrução, onde a codificação tem um papel essencial (Freitas, 2008 p.4). 

Lowenfeld e Brittain afirmam que a Arte é considerada, pela maioria dos indivíduos, 

como um meio de expressão grandioso, presente no nosso quotidiano nas mais variadas 

formas (Lowenfeld & Brittain, 1977). Pensamento com o qual Read (1943) se identifica, 

quando afirma que a arte está em todo o lado, estando presente em tudo aquilo que 

fazemos para agradar aos nossos sentidos, devendo assumir-se como uma peça 

fundamental na educação do indivíduo (Read, 2007).  

Como meio de expressão pode ter diferentes representações, desde a forma de obra de 

arte, como o caso de uma pintura de Picasso, até à forma comercial mais grosseira, o 

exemplo de um anúncio de empreendimentos, ainda que este último tenha para alguns um 

carácter duvidoso (Lowenfeld & Brittain, 1977). O seu objetivo é veicular os sentimentos 

e emoções do artista, ou no último caso, vender uma variedade de produtos. O recurso à 

forma e cor, juntamente com as suas propriedades secundárias, proporção, equilíbrio, 

simetria e ritmo, combinadas numa composição coerente, ou como dizia Goodman (1978) 

“bem de ajuste” (Eisner, 2008 p.10), contribuem para que o espectador, através da 

experiência estética, projete nela as suas próprias emoções ou sentimentos (Read, 2007). 

O seu carácter público possibilita que diferentes indivíduos, o artista, o espectador e o 

público, atribuam diferentes significações de acordo com o contexto cultural, social e 

histórico (Bahia, 2008 p.139). 

Contudo, apesar de muitos autores discordarem em considerar Arte uma grande parte 

destes “objetos” comerciais, é indiscutível que o impacto que esse tipo de produção tem 

na atualidade atribui-lhe um carácter representativo da nossa cultura. Por esse motivo, é 

cada vez mais urgente realizar esforços no sentido de ensinar os nossos alunos a 

desenvolver o bom gosto e a sensibilidade, habilitando-os de um espírito crítico que os 
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auxilie a selecionar os objetos com que se rodeiam (Lowenfeld & Brittain, 1977) e a ler as 

mensagens visuais que os circundam, através dos meios de comunicação (Eisner, 2002). 

A Arte como forma de apreender o Mundo desenvolve o pensamento crítico e 

criativo, assim como a sensibilidade, facultando a capacidade de fazer escolhas 

conscientes e permitindo explorar e conhecer os valores, e entender as diferenças culturais 

que caracterizam a expressão de cada cultura (ME, 2001). Por esse motivo, autores como 

Munro (esteta e educador) e Parsons afirmam ser importante o contacto com a Arte. 

Ambos defendem que a escola e os museus devem investir na educação com recurso à 

obra de arte, através de ações programadas com prazos mais extensos, em sintonia com a 

escola e os professores (Betâmio de Almeida, 1967; Fróis, 1999), proporcionando o 

acesso ao património cultural e artístico e contribuindo para o desenvolvimento de uma 

intervenção crítica mais consciente (ME, 2001).  

Nessa perspetiva, um dos pontos básicos da arte no contexto educacional é a 

educação do olhar.  

Ensinar a apreender e a conhecer os códigos subjetivos da Arte, bem como a 

relacioná-los com as experiências de cada um, partindo de uma atitude estética acerca das 

experiências do mundo, possível a partir do desenvolvimento da capacidade de 

apropriação, transformação e re-significação os “objetos” com que interagimos (Pillotto, 

2008). 
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1.1.2. EDUCAÇÃO COMO EXPERIÊNCIA 

 

“ (…) a educação surge como um trunfo indispensável à humanidade na sua construção 

dos ideais da paz, da liberdade e da justiça social.” (Delors, 1996 p.11) 

 

Educar é proporcionar experiências de aprendizagem, o próprio Currículo Nacional 

(ME, 2001) preconiza a importância das mesmas como fatores essenciais à aprendizagem: 

“Ao longo da educação básica, o aluno deve ter oportunidade de vivenciar 

aprendizagens diversificadas, conducentes ao desenvolvimento das competências artísticas 

e, simultaneamente, ao fortalecimento da sua identidade pessoal e social.” (ME, 2001, 

p.150)  

Deste modo, por experiência entende-se a “forma de interação, pela qual os dois 

elementos que nela entram – situação e agente – são modificados” (Dewey, 1959, p.2), 

sofrendo alterações a partir da ação de um sobre o outro. Nessa interação, os dois 

elementos intervêm e alteram, até certo ponto, a realidade um do outro, à semelhança do 

que acontece no processo de ensino-aprendizagem, com a aquisição do conhecimento, 

visto que o simples ato de conhecer algo provoca uma modificação quer no agente do 

conhecimento, quer na coisa conhecida (Dewey, 1959). 

Hart (1927), segundo Dewey (1959), classificou essas experiências em três tipos 

fundamentais: as experiências que apenas nós vivemos, as quais por vezes nem sequer 

temos conhecimento que as usufruímos, como sensação diária de fome, sede, entre outras; 

as experiências que refletimos e chegam ao consciente, transformando-se em 

conhecimento; e as experiências que resultam de anseios do homem, por qualquer coisa 

que nem ele sabe o que é, resultado de falhas nas suas práticas ou da existência de 

qualquer coisa que está para além do seu saber (Dewey, 1959). O segundo e o terceiro tipo 

formam o grupo das experiências humanas, que resultam da acumulação de tudo o que o 

homem sofreu, conheceu e amou, fornecendo a base e a direção para as nossas vivências 

atuais, conduzindo à aquisição de conhecimentos que nos transformam e nos tornam aptos 

para realizar novas experiências (Dewey, 1959). Deste grupo faz parte a experiência 

educativa, inteligente, na qual participa o pensamento, que com recurso à reflexão percebe 

as relações e continuidades que antes não estavam compreendidas, despoletando novas 

oportunidades de aprendizagem. Esta experiência alarga os conhecimentos e enriquece o 
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nosso espírito dando uma significação mais profunda à vida, sendo nesse sentido que o 

conceito de educação atinge a sua plenitude (Dewey, 1959). 

Nesse sentido, Dewey define educação como: “o processo de reconstrução e 

reorganização da experiência, pelo qual lhe percebemos mais agudamente o sentido, e 

com isso nos habilitamos a melhor dirigir o curso de nossas experiências futuras”, não 

interessando apenas os resultados da experiência “mas a própria experiência reconstruída 

e reorganizada mentalmente no curso de sua elaboração” (Dewey, 1959, p.8-9). Este autor 

acentua ainda, que a educação é a própria experiência em si, o seu processo e o fim. 

Contudo, para que aconteça experiência, e reflexão acerca da mesma, é necessário que 

haja propagação de conhecimentos, ou seja, Comunicação.  

Essa comunicação surge, aqui, como veículo na transmissão e partilha do saber, neste 

caso entre o professor e o aluno, e é essencial na construção do conhecimento que o aluno 

tem acerca do mundo real e da sua subjetividade, contribuindo simultaneamente para a 

dinâmica da sala de aula (Cerqueira, 2006). Assim, podemos concluir que esta partilha 

mútua, de dar e receber, que transforma os seus intervenientes, caracteriza a comunicação 

como educação (Dewey, 1959). 

 

1.1.2.1. O papel da Comunicação na construção da Experiência de Aprendizagem  

 

Antes de prosseguir, é importante esclarecer alguns pontos fundamentais no que 

respeita ao papel da comunicação no processo ensino-aprendizagem:  

 Qualquer comunicação implica um comprometimento, um compromisso e 

consequentemente define uma relação, ou seja, uma comunicação não só transmite 

informação como implica um comportamento (Watzlawick et al., 1967). Para esse 

comportamento concorrem diferentes modos de proceder – verbais, tonais, posturais, 

visuais, etc. – que num todo condiciona o significado uns dos outros.  

 Não basta haver comunicação para haver aprendizagem, tem de existir uma 

compreensão acerca do que se aprende.  

 A comunicação humana tem implícitas proposições como: Como me vejo, como 

vejo o outro e como eu vejo que o outro me vê, que estão intimamente relacionadas com a 

consciência do eu e do outro, ou seja, do mundo (Dewey, 1959).  
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Por fim, como foi referido anteriormente, da comunicação fazem parte dois elementos 

indispensáveis que dão ao processo um sentido, a situação e o agente, quando realizada 

entre um indivíduo e uma coisa a ser conhecida; ou o emissor e o recetor, quando esta é 

realizada entre dois indivíduos, que dependentes do contexto, o espaço estrutural onde se 

processa a aprendizagem, imprimem significado à informação adquirida. Contudo é 

importante entender que, seja qual for a situação, dela faz parte um ponto fundamental, a 

experiência subjetiva de comunicar com os outros, à qual é essencial a atribuição de 

“significado” (Watzlawick et al., 1967).  

1.1.2.2. A importância de uma educação através da Arte na formação do Cidadão  

A Educação “deve ser encarada como uma construção contínua do ser humano, dos seus 

saberes e aptidões, da sua capacidade de discernir e agir. Deve levar cada um a tomar 

consciência de si próprio e do meio ambiente que o rodeia, e a desempenhar o papel social 

que lhe cabe enquanto trabalhador e cidadão.” (Delors, 1996, p.18) 

Um dos grandes papéis da Educação é a formação do indivíduo enquanto cidadão do 

mundo, e nesse sentido a experiência estética e a aquisição de conhecimentos no âmbito 

da Arte contribuem para o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, assim como 

da sensibilidade. 

“A Arte não está separada da vida comunitária, faz parte integrante dela. A 

aprendizagem dos códigos visuais e a fruição do património artístico e cultural constituem-se 

como vertentes para o entendimento de valores culturais promovendo uma relação dialógica 

entre dois mundos: o do Sujeito e o da Arte, como expressão da Cultura. O entendimento da 

diversidade cultural ajuda à comparação e clarificação das circunstâncias históricas, dos 

modos de expressão visual, convenções e ideologias, valores e atitudes, pressupondo a 

emergência de processos de relativização cultural e ideológica que promovem novas formas 

de olhar, ver e pensar. Estas formas revelam-se essenciais na educação em geral, pelo facto 

de implicarem processos cooperativos como resposta às mudanças que se vão operando 

culturalmente.” (ME, 2001, p.155) 

Os desafios que se apresentam às escolas no início do século XXI são muito 

diferentes daqueles que se conheceram até cerca dos anos 70 do século anterior.  

A massificação do ensino e o movimento pela escola inclusiva, transformou o 

ambiente escolar num espaço extremamente complexo, agressivo e muito competitivo, no 

qual as escolas precisam de aprender a cruzar fronteiras culturais e geográficas. Nesse 
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sentido, as ideias preconizadas pelo Currículo Nacional e as competências a atingir ao 

longo do Ensino Básico, desafiam-nos a refletir até que ponto a Educação Artística, 

enquanto disciplina do currículo, pode desempenhar um papel fundamental na educação 

para a cidadania
1
 e no desenvolvimento de saberes que a ela são intrínsecas.  

A literatura está repleta de autores que defendem a importância do papel da Arte na 

Educação para a cidadania, bem como no desenvolvimento e reestruturação do indivíduo. 

Barbosa
2
 (2009) afirma que “arte é cognição, uma cognição para a qual devem colaborar 

os afectos e os sentidos” (Barbosa, 2009, p.22), defendendo que o ensino da arte nas 

escolas ao incentivar à criatividade e ao facilitar os processos de aprendizagem poderá 

preparar melhor os alunos para enfrentarem o mundo, onde o eu, o outro e «o outro do 

outro» (Tapias segundo Lúcio, 2008), são relevantes e fundamentais para o 

desenvolvimento de cada indivíduo. Com o mesmo ponto de vista, Bahia (2008) alerta 

para a oportunidade de desenvolver o aluno
3
, a par da formação do conhecimento através 

da arte, seja do ponto de vista metodológico ou do ponto de vista do próprio 

conhecimento da arte (Bahia, 2008), perspetivas interdependentes. 

“A tensão entre ser e poder-ser é a que moralmente temos de conduzir em direcção ao 

dever-ser que se inscreve entre eles, como forma humanizante de purificar a ambiguidade 

que sempre nos acompanha e à qual corresponde a ambivalência das nossas capacidades.” 

(Tapias citado por Lúcio, 2008, p. 38) 

Através do Ensino e da Educação Estética e Artística estabelecem-se as orientações 

que servirão de “mote para o tratamento da diversidade, para a compreensão do sentido e 

da natureza excepcional da transgressão para o treino da relação inter-subjectiva, para a 

valorização do outro, para o estudo do lugar e do papel das «sub-culturas», enfim, para a 

fixação de referências de identidade pessoal e de identificação histórica” (Lúcio, 2008, 

p.27).  

Assim, vivendo num mundo em que “todos os seres humanos têm potencial criativo, 

a Arte proporciona uma envolvente e uma prática incomparável, em que o educando 

                                                        
1 Expressão utilizada por Barbosa, quando se refere a «todo e qualquer trabalho consciente para desenvolver a relação 

de públicos (crianças, comunidades, idosos, etc.) com a arte» in FERRAZ, H., (1999).  
2 É importante esclarecer que a autora não se identifica com algumas das expressões como Educação Artística, usando 

antes o conceito de Arte/Educação, e que prefere falar de consciencialização em vez de usar a palavra cidadania, por 

considerar que «a arte abre caminhos para uma consciencialização social, para a descoberta dos seus direitos, das suas 

obrigações» in Entrevista a Barbosa por Flávio Amaral. 
3 Sendo aqui encarado o aluno como o sujeito que se predispõe a aprender. 
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participa ativamente em experiências, processos e desenvolvimentos criativos. Estudos 

mostram que a iniciativa dos educandos nos processos artísticos, desde que incorporem na 

educação elementos da sua própria cultura, permitem cultivar em cada indivíduo o sentido 

da criatividade e da iniciativa, uma imaginação fértil, inteligência emocional e uma 

bússola moral, capacidade de reflexão crítica, sentido de autonomia e liberdade de 

pensamento e acção” (Lúcio, 2008, p.34). Como afirma Guilherme d’Oliveira Martins 

(2007) “a cultura, enquanto criação humana, exige a compreensão do tempo, da história e 

da sociedade. Assim, as obras de arte, (…), adquirem vida própria, tornam-se 

independentes do seu autor e do seu criador, tornam-se portadoras de uma plenitude de ser 

e de um sentido próprio, aberto ao conhecimento e à interpretação” (Martins citado por 

Lúcio, 2008, p. 49), e vivem em cada um de nós, inquestionavelmente. É a isso que 

Steiner (2001) se refere, quando afirma que um clássico, seja ele na literatura ou nas artes, 

questiona-nos, desafiando a nossa consciência, o nosso intelecto, a nossa mente e o nosso 

corpo, sendo por isso que uma peça de teatro, uma ficção ou uma aguarela de Cézanne 

“complicam de tal modo a nossa percepção, deslocam-na de tal modo da banalidade, 

convocam de tal modo à introspecção e à exteriorização no mundo, que ficamos diferentes 

do que éramos” (Steiner citado por Lúcio, 2008, p. 50).  

Como vimos, atualmente, não é possível educar para uma sociedade complexa sem 

entender a complexidade do espaço da própria escola, que se caracteriza por uma 

diversidade e multiculturalidade crescente. Só entendendo todas essas dimensões que 

convivem e interagem num espaço que muitas vezes não está preparado para esses 

conflitos, é que poderemos privilegiar a escola e os seus agentes educativos com uma 

educação para uma cidadania de sucesso. Recorrendo um ditado antigo e universal, que 

Álvaro Laborinho Lúcio usa, “todas as crianças entram para a escola como pontos de 

interrogação e delas saem como pontos finais” (Postman, 2002 citado por Lúcio, 2008, 

p.41), importa agora o que, nós como agentes educadores ensinamos pelo meio. 

Em suma, podemos citar Read (1943) quando dizemos que o objetivo da Educação é 

fomentar o desenvolvimento da individualidade de cada ser humano, procurando 

simultaneamente o encontro harmonioso do indivíduo com o grupo social a que pertence 

(Read, 2007). Nesse sentido, temos de garantir um currículo que defenda uma educação 

estética e artística, reconhecendo no indivíduo capacidades para construir as suas histórias 

(Pillotto, 2008). 
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1.1.3. LITERACIA ESTÉTICO VISUAL  

 

 “A escola nas suas múltiplas experiências educativas, deve proporcionar o acesso ao 

património cultural e artístico, abrindo perspectivas para a intervenção crítica. Neste 

contexto, as Artes Visuais, através da experiência estética e artística, propiciam a criação e a 

expressão, pela vivência e fruição deste património, contribuindo para o apuramento da 

sensibilidade e constituindo, igualmente uma área de reconhecida importância na formação 

pessoal em diversas dimensões – cognitiva, afectiva e comunicativa. Acredita-se que a 

educação em Artes Visuais, num processo contínuo ao longo da vida, tenha implicações no 

desenvolvimento estético-visual dos indivíduos, tornando-se condição necessária para 

alcançar um nível cultural mais elevado, prevenindo novas formas de iliteracia.” 

(ME, 2001, p.155) 

 “Cada um vê aquilo que sabe.”  

(Munari, 1968, p.19) 

 

Nos capítulos anteriores definiram-se conceitos como Arte e Educação, que guiam 

este estudo. Concluiu-se, que a Educação é Comunicação (Dewey, 1959) e que depende 

da capacidade de cada um em transmitir os seus pensamentos ou sentimentos; que para 

haver comunicação, entre outras coisas, é necessário que exista uma compreensão; e que 

na comunicação concorram vários elementos como o emissor, o recetor, e a mensagem. 

Essa mensagem pode ter várias formas, sendo a linguagem um dos veículos mais 

utilizados, juntamente com os gestos. Contudo em qualquer um dos casos é necessário que 

os intervenientes na comunicação estejam aptos a descodificar a mensagem e a atribuir-

lhe significado (Watzlawick et al., 1967), sendo esse o tema no qual nos debruçaremos em 

seguida. 

Iniciemos com a definição de Literacia: capacidade de ler texto, designando “a 

qualidade ou condição de quem é letrado” (Gil, 2011, p.15), referindo-se a uma 

alfabetização. Por proximidade passou a designar a capacidade dos indivíduos 

compreenderem e usarem a informação sobre a forma de qualquer suporte, não só verbal 

ou textual.  

O que ao nível das artes, pressupõe, por parte do aluno, a aquisição de competências 

que o capacitem “de comunicar e interpretar significados usando as linguagens das 
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disciplinas artísticas”, requerendo “o entendimento de uma obra de arte no contexto social 

e cultural que a envolve e o reconhecimento das suas funções nele.” (ME, 2001, p.151) 

Nesse sentido, cada vez mais é importante que na escola se desenvolva uma literacia 

estético visual que permita ao indivíduo entender a diversidade dos sistemas visuais com 

os quais interage diariamente, como a fotografia, a pintura, o cinema, a imagem digital, 

etc., quer a um nível histórico-social, quer como modelos de mediação. Procurando 

compreender o modo como os produtos visuais interagem com o sistema cultural 

envolvente e dele recebem energias que se transformam em cultura (Gil, 2011), 

contribuindo para um desenvolvimento da expressão artística (Bahia, 2008). É 

imprescindível entender o que vemos e como vemos, o que exige um conhecimento acerca 

da sua dimensão construída, pois, quer o que vemos quer como o vemos, é resultado de 

uma perceção, culturalmente situada e a sua interpretação exige competências culturais. 

Existe uma relação ambivalente entre o olhar do sujeito e o objeto observado, neste 

caso a imagem
4
. Essa relação depende de dois pressupostos, um primeiro que nos diz que 

a visão não é uma característica biológica e natural, ou seja ela não funciona de modo 

idêntico em todos os indivíduos, pois é regulada pelo enquadramento sócio-cultural dos 

mesmos (Gil, 2011). Wittgenstein (2003) afirma que ver é sobretudo interpretar, ao 

olharmos uma imagem “interpretamo-la e vêmo-la tal como a interpretamos” 

(Wittgenstein, 2003 citado por Gil, 2011, p. 13). É o caso da imagem do “coelho-pato”, 

bem representativa das discussões que se geram em torno do tema da Literacia Estético 

Visual. Ou seja, numa experiência estética visual uma mesma imagem pode provocar 

experiências e perceções distintas em sujeitos diferentes, como o exemplo anterior 

comprova, onde um vê um pato, o outro pode ver um coelho.  

Cada indivíduo tem uma interpretação diferente, que depende do contexto em que a 

imagem está inserida e da pessoa que a lê, e que resulta numa mensagem distinta, seja em 

comunicações casuais ou intencionais (Munari, 1968). Para Gil (2011) o que importa é 

que essas perceções podem ser determinadas por pré-conceitos valorativos, éticos ou 

políticos. O que o sujeito vê é a representação do objeto, transformado em signo, que o 

sujeito lê. Vemos o que podemos ali interpretar, o que queremos e sabemos ver. O 

segundo pressuposto atribui características ao objeto que lhe dão uma autonomia que se 

manifesta ao gerar a interpretação, deixa de ser uma simples vontade do Eu que dele toma 

posse e passa a ter um poder de interpelação (Gil, 2011). Essa é a razão da literacia visual 

                                                        
4 Entendido aqui como a apresentação ou representação física de uma pessoa ou coisa. 
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ser um conceito-em-curso, uma vez que “é multivalente, renegociando-se em contexto” 

(Gil, 2011, p.15). Designa, simultaneamente, uma competência e uma estratégia. Não 

depende só da capacidade biológica de ver, não resulta somente de uma mera 

escolaridade, não é atributo de uma única disciplina, não é apenas utilitária, embora todas 

elas sejam importantes. Assume-se como estratégia de ação cultural, como resposta à 

necessidade da cultura visual, acerca de como o social é interpelado por via de imagens, 

constituindo-se como uma intervenção de cidadania, possibilitando o entendimento dos 

dispositivos do olhar que medeiam as sociedades (Gil, 2011).  

O que está em causa “é como armazenar e fazer uso da informação contida nas 

imagens. Como as interpretamos, para além das convenções da história de arte, como nos 

relacionamos com elas, como as lemos?” (Gil, 2011, p.17) 

Ao apelar para a capacidade crítica da leitura que o indivíduo faz, aplicando os 

sistemas signícos da visualidade e articulando com outros sentidos como a audição, o 

tacto e até mesmo o paladar e o olfato, ainda que estes últimos ocorram de modo 

profundamente inconsciente, permite uma reflexão acerca das imagens enquanto objetos 

culturais complexos, produzidos por indivíduos diferentes possivelmente incluídos em 

sistemas de discursos de poder, que recorrem a esses mesmos objetos numa atitude de 

afirmativa ou subversiva (Gil, 2011).  

“Tal como o coelho-pato interpela o observador para um segundo olhar, como refere 

Wittgenstein terá sempre o ónus de se revelar diferente, urge repensar as várias formas de 

naturalização das imagens. (…) É neste segundo olhar, a que as meta-imagens obrigam, que 

reside afinal a funcionalidade da literacia estético visual, que nos ensina a ver de outro modo, 

a constituir um olhar não ingénuo sobre a complexidade fascinante das imagens que nos 

rodeiam” (Gil, 2011, p.30).  

Esse segundo olhar provém de uma Educação Estética, uma educação que desenvolve 

no indivíduo a capacidade de representação/simbolização e descodificação (Oliveira, 

1995). Abrindo-nos ao ser do outro criamos oportunidades para sermos modificados e é 

nessa alteração que desenvolvemos uma consciência que nos permite ver além. 

Em suma, educando no intuito de uma alfabetização visual, a partir da Educação 

Estética, desenvolvendo a sensibilidade, ensinando a entender e expressar a partir da 

forma visual, contribuímos para o desenvolvimento humano e para uma maior integração 

social (Oliveira, 1995). 
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1.1.4. EDUCAÇÃO ESTÉTICA VERSUS EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 

"Os homens são geralmente egoístas porque vêem muito pouco. Ensinando-lhes a 

observar, a comparar, descobrirão o bom e o belo, em vez do mau e do feio, pois nada existe 

intrinsecamente mau, mas só o que a mente assim concebe, em sua ignorância." (Nicholls, 

1877 citado por Lowenfeld & Brittain, 1977, p.390) 

  

O capítulo anterior debruçou-se sobre o conceito de literacia estética visual, seu papel 

no desenvolvimento do indivíduo e da importância que tem no modo como cada um vê. 

Importa agora perceber qual o papel da Educação Estética e da Educação Artística, no 

desenvolvimento dessa literacia. As diferenças, as dinâmicas estabelecidas entre as duas, e 

a relevância que ambos os conceitos têm para o desenvolvimento da consciência estética e 

criativa do aluno, que lhe facilite a experiência do mundo. 

Comecemos pela distinção entre Educação Estética e Educação Artística. Betâmio de 

Almeida (1967) e Madalena Perdigão afirmam que a Educação Estética está intimamente 

relacionada com a consciência de Belo (Betâmio de Almeida, 1967; Oliveira & 

Carqueijeiro, 1996). De acordo com Betâmio de Almeida, esta incide e funda a vida 

espiritual do ser, incentivando o intelecto, e tem como objetivo a formação de juízos de 

valor a partir dos sentidos (Betâmio de Almeida, 1967). A Educação Artística, apesar de 

também depender da consciência de Belo, é a capacidade de controlar a matéria 

transformando-a em algo, que estará dependente da estética, não exclui o recurso aos 

juízos de valor, neste caso mais específicos, e tem como objetivo o ensino (Betâmio de 

Almeida, 1967). Para Madalena Perdigão esta última deve assegurar a transmissão dos 

valores humanistas, espirituais e estéticos que a arte encarna, podendo recorrer a vários 

conceitos como: educação pela arte, arte na educação ou educação para a arte (Oliveira & 

Carqueijeiro, 1996). 

Oliveira (2010) tem outro ponto de vista, para a autora a Educação Estética (visual) é 

necessária a todos, remetendo para a qualidade, compreendendo na Arte obras tão 

contraditórias, como as obras belas ou caóticas. E a Educação Artística visa apenas os 

vocacionados para as artes (Oliveira & Carqueijeiro, 1996; Oliveira, 2010). Acrescenta 

ainda, que a primeira tem como finalidade a orientação da energia vital do indivíduo para 

a qualidade, através da experiência emocional, expressão e crítica, resultando no 

desenvolvimento da inteligência criadora através do re-criar ou apreciar forma, e pode 
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ser considerada como fator essencial no desenvolvimento da capacidade de linguagem 

(sonora, visual…) (Oliveira, 2010; 1995). 

Apesar das visões diferentes, é de comum acordo que o contacto com a Arte 

desempenha uma função muito importante no desenvolvimento da criança, a um nível 

estético e artístico. Se por um lado o desenvolvimento artístico contribui para desenvolver 

a “capacidade de acção, de experiência, de redefinição e a estabilidade que é necessária 

numa sociedade prenhe de mudanças, de tensões e incertezas” (Lowenfeld & Brittain, 

1977, p.33). Por outro, a consciência estética faculta as oportunidades necessárias ao 

desenvolvimento da “sensibilidade dos jovens e do fortalecimento da sua capacidade de 

auto-expressão” (Lowenfeld & Brittain, 1977, p.393). Seja como for, para Lowenfeld e 

Brittain, “o desenvolvimento da consciência estética é a parte fundamental da educação 

artística” (Lowenfeld & Brittain, 1977, p.370), ou seja a consciência estética está 

intimamente ligada à capacidade criadora, fazendo ambas parte da evolução do indivíduo, 

da sua relação com o ambiente e das suas experiências. De que modo isso acontece? 

A relação entre o indivíduo e um objeto resulta numa experiência, essa experiência 

pode ser de duas naturezas, uma experiência estética ou uma experiência prática. Numa 

experiência prática confrontamo-nos com as preocupações objetivas, funcionais e práticas 

do nosso dia-a-dia. Na experiência estética essas preocupações são relevadas e são 

favorecidas as perceções, envolvendo o prazer e a contemplação, proporcionando uma 

experiência harmoniosa e organizada, no momento em que apreendemos o objeto estético 

(Junior, 1998). Contudo, nem todo o indivíduo está apto a alcançar essa experiência, uma 

vez que o desenvolvimento da consciência estética deriva de vários fatores como: a 

cognição, a afetividade, a relação que tem com o seu eu, com os outros e com o meio 

envolvente, os antecedentes, a formação, o nível sócio-económico, a cultura do seu tempo, 

os meios de comunicação de massa a que está exposto, a flexibilidade do pensamento, e 

no caso específico do aluno, a sua posição na sala de aula (Lowenfeld & Brittain, 1977). 

Assim, tal como qualquer outro tipo de desenvolvimento, cognitivo ou moral, o 

desenvolvimento estético é um processo contínuo em constante evolução, que depende da 

organização das aptidões mentais e do desenvolvimento das capacidades percetivas e 

emocionais. Ou seja, a educação estética não é apenas uma consequência do feedback e 

das orientações do professor em relação à produção artística do aluno, ou da consciência 

do estudante acerca dos princípios (proporção, equilíbrio e ritmo), ou das regras para a 

organização da obra de arte, e muito menos da imposição de ideias, termos ou 
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ensinamentos. O desenvolvimento da consciência estética implica muito mais que isso, 

necessita que nos centremos no indivíduo, educando a sua sensibilidade, proporcionando 

experiências através da arte, que sejam percetivas, intelectuais e emocionais e que fiquem 

profundamente enraizadas, bem assimiladas e organizadas no ser humano, transformando 

o aprendizado num conhecimento significativo, como em qualquer tipo de aprendizagem 

(Lowenfeld & Brittain, 1977).  

No entanto, para que se possam ensinar valores estéticos, é importante que se tenha 

por base um conhecimento acerca do indivíduo e do seu ambiente, fatores que irão 

contribuir para a relação do indivíduo com ele mesmo e com a arte (Lowenfeld & Brittain, 

1977). 

Nesse sentido a escola tem um papel marcante, apesar de ser importante refletir se 

está bem orientado, o que muitas vezes não acontece. Enquanto professores devemos 

tomar a nosso favor o facto de as Artes ensinarem os alunos “a agir e a julgar na ausência 

de regras, a confiar nos sentimentos, a prestar atenção a nuances, a agir e a apreciar as 

consequências das escolhas, a revê-las e, depois, fazer outras escolhas” (Eisner, 2008 

p.10). Desse modo, em vez de ensinar as crianças a analisar as pinturas ou a reconhecer 

uma obra de arte, devemo-nos preocupar em incentivar os alunos a compreender os 

impulsos e as motivações do artista e o modo como transpôs tudo para a obra. Essa tarefa 

pode ser feita a partir da interpretação de uma obra de arte recorrendo a perguntas como 

““Que pensas deste quadro?”, “Que parte te agrada mais?”, “Na tua opinião, por que o 

artista pintou isto? Vamos supor que pintaste este quadro. Qual teria sido teu propósito?”” 

(Lowenfeld & Brittain, 1977, p.396), sem que esteja em causa as intenções do autor. Estas 

questões irão focar a atenção do aluno para o confronto do que vê com o seu eu e os seus 

valores estéticos, gerando um “conflito” que resultará no desenvolvimento da sua 

consciência estética, revertendo em futuros contactos com a Arte mais esclarecidos, e em 

uma atividade artística mais consciente. 

 

“Não se vive sem ter experiências estéticas. Deste modo, a criação e a apreciação do 

objecto de arte têm consequências educativas directamente projectáveis na experiência 

humana, mas a projecção inversa parece também existir: toda a experiência humana 

repercute no fenómeno artístico e nas percepções basilares da apreciação de Arte. Digamos, 

há uma relação biunívoca entre Arte e experiência.” (Betâmio de Almeida, 1967, p.15) 
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Assim, de acordo com Betâmio de Almeida, através da experiência estética o 

indivíduo conhece-se a si e o mundo que o rodeia, ampliando a sua formação cultural. A 

partir da realização artística o indivíduo tem a oportunidade de validar os seus 

conhecimentos, concretizando na expressão plástica os sentimentos e emoções que o 

assolam, ao mesmo tempo que desenvolve a sua capacidade criadora. 

Para Lowenfeld e Brittain, a Arte através do desenvolvimento da consciência estética 

e da capacidade de criar, desempenha um papel fundamental na educação da criança:  

“Desenhar, pintar ou construir constituem um processo complexo em que a criança 

reúne diversos elementos de sua experiência, para formar um novo e significativo todo. No 

processo de seleccionar, interpretar e reformar esses elementos, a criança proporciona mais 

do que um quadro ou uma escultura; proporciona parte de si própria: como pensa, como 

sente e como vê.” (Lowenfeld & Brittain, 1977, p.13) 

Segundo o pensamento destes autores, desenhar, pintar ou construir são processos de 

assimilação e projeção, que refletem “os sentimentos, a capacidade intelectual, o 

desenvolvimento físico, a acuidade perceptiva, o envolvimento criador, o gosto estético e 

até a evolução social da criança, como individuo” (Lowenfeld & Brittain, 1977, p.16). 

Partindo dos sentidos, as crianças absorvem uma vasta informação da qual se apropriam, 

tornam sua, à qual posteriormente recorrem para dar forma aos elementos que decorrem 

das suas necessidades estéticas naquele momento. Por outras palavras, a educação artística 

desenvolve capacidades no aluno que lhe permitem processar, interiorizar e organizar 

(Lowenfeld & Brittain, 1977), através da expressão artística, as experiências que têm 

enquanto seres no mundo e deste modo desenvolverem a sua identidade e a capacidade de 

se identificarem com o que fazem e com os outros (Lowenfeld & Brittain, 1977). Este 

processo “pode significar a diferença entre um indivíduo criador e flexível e um outro que 

não tenha capacidade para aplicar o que aprendeu, carente de recursos íntimos e com 

dificuldades no estabelecimento de relações com o seu meio” (Lowenfeld & Brittain, 

1977, p.18). 

Em suma, partindo da Arte, a educação estética desenvolve o indivíduo, ao nível da 

inteligência, da emoção e da integração recreativa, facultando experiências recreativas ou 

de inteligência criadora, despoletando no indivíduo a capacidade de ser autor, de entender 

a liberdade, de enfrentar o desconhecido com soluções construtivas (Oliveira, 2010 p. 54). 
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O professor tem um papel fundamental em todo este processo, e a sua postura perante 

as características do aluno e do currículo, e as diferentes metodologias de ensino artístico 

a que pode recorrer, irá contribuir para o desenvolvimento da capacidade criadora do 

aprendiz.  

Efland (1979), recorrendo ao cruzamento entre teorias relacionadas com a Estética e a 

Psicologia, definiu quatro grandes correntes, que servem de base para o entendimento do 

aparecimento e evolução das práticas da Educação Artística (Efland, 1979; Sousa, 2007):  

Corrente Mimética-Behaviorista: tem o seu início por volta de 1860, data em que 

foi criado nas escolas regulares o Ensino do Desenho em Portugal. Tem por princípio a 

imitação da Natureza, e como fim a obtenção de maior semelhança do objeto representado 

com o real, através da imitação por repetição de forma exata. No âmbito da Estética, esta 

corrente deriva das teorias miméticas que nos conduzem a Platão, época em que o centro 

de interesse era o Universo ou a Natureza; no âmbito da Psicologia, das teorias 

comportamentais (século XX).  

Corrente Pragmática-Reconstruccionista: surge entre os anos 30 do séc. XX, tem 

como objetivo o apresentar de novo de uma realidade, a re-apresentação. Usa uma 

metodologia de resolução de problemas com o fim de capacitar os alunos a intervir sobre 

a realidade social e contribuir para a mudança, para tal encara os alunos como 

pertencentes a uma sociedade. A educação faz-se pelo contacto direto com o meio, 

permitindo um conjunto de experiências que levam a uma constante reactualização dos 

conhecimentos. Vai beber influências ao movimento de reconstrução social de John 

Dewey (1859-1952), em particular à sua obra A Arte como Experiência (1934). 

Corrente Expressiva-Psicanalítica: dá ênfase à esfera Psicanalítica, faz a ligação 

entre o expressionismo, a psicanálise e a psicologia, e tem em conta as características 

especiais e particulares de cada indivíduo. O artista surge como ser único, o artista génio, 

que se centra em si mesmo para fazer arte, valorizando a originalidade (notória a relação 

com a Psicanálise) e gozando da plena liberdade de expressão, necessária a uma 

aprendizagem do conhecimento intuitivo que surge de uma construção pessoal. O 

professor respeita a individualidade de cada aluno, procurando ir de encontro ao mesmo, 

criando as condições físicas, mas sempre de uma forma muito subtil, facultando uma 

aprendizagem muito intuitiva. Ligado ao movimento de Expressão Livre, que tem como 
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mote a Educação pela Arte, do qual fazem parte Read (1893-1968) e Lowenfeld (1903-

1960).   

Corrente Formalista-Cognitiva: ao contrário da corrente anterior, acredita que a 

aprendizagem centra-se naquilo que é igual para todos, de modo a estabelecer uma série 

de regras/leis comuns. Baseia-se em estudos relacionados com a psicologia cognitiva. O 

professor é encarado como mediador entre o aluno e a linguagem visual, tendo como 

objetivo que o aluno adquira as competências ao nível da linguagem formal/visual de 

modo a conseguir fazer arte. Foi criticada por ser demasiado elitista uma vez que só quem 

conseguisse aprender estes princípios é que seria artista. Arnheim (n. 1904) contribui em 

muito para esta corrente, tal como Smith e Bruner (n. 1915). 

Apesar de terem aparecido em momentos diferentes, estas correntes têm coexistido ao 

longo da história. O professor enquanto detentor do conhecimento e mediador da 

aprendizagem pode recorrer a qualquer um dos modelos, de acordo com os conteúdos que 

pretende transmitir, desde que os aplique no sentido de orientar os alunos, sem intervir, 

apenas mostrando os vários caminhos e ensinando a percorrê-los. Educando no sentido da 

aquisição de valores estéticos, morais, sociais, ambientais, entre outros, sem desvalorizar 

todos os contextos inerentes à prática artística como: os conteúdos, a sala de aula, os 

alunos, o ambiente, o país, os pais, o nível social, cultural, económico, histórico, entre 

outros, promovendo uma postura reflexiva perante o mundo, o ser e o conhecimento. Para 

adquiri-los, os professores precisam de desenvolver a sensibilidade do aluno, ensinando-o 

a ver, promovendo o crescimento da sua imaginação, e habilitando-o das capacidades 

técnicas necessárias para trabalhar bem com os materiais (Eisner, 2002). 
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1.2. O ADOLESCENTE  

 

“Numa idade em que os jovens são confrontados com os problemas da adolescência, em 

que, de algum modo, se sentem já com maturidade, mas sofrendo de fato, por falta dela, em 

que não estão descuidados mas ansiosos quanto ao futuro, é importante proporcionar-lhes 

locais propícios à aprendizagem e à descoberta, fornecer-lhes meios para reflectirem e 

prepararem o futuro, diversificar os percursos em função das suas capacidades, e agir, 

sempre, de modo a que as suas perspectivas não saiam goradas e possam, a qualquer 

momento, retomar ou corrigir o percurso iniciado.” (Delors, 1996 p.29) 

 

Eckhaus (1996) considera o ser humano como “um jogo de orquestração diferente 

entre percepções, cognições, afectos, crenças, motivações, valores e conhecimentos” 

(Bahia, 2008, p.37). Para Grob, Krings e Bangerter (2001), esse jogo resulta da dinâmica 

entre fatores culturais e a ação do próprio indivíduo, grande responsável pelo seu próprio 

desenvolvimento ao longo da vida. De acordo com Baumeister (1991) essa dinâmica parte 

da formulação de projetos e metas pessoais, que o indivíduo tenta concretizar (Bahia, 

2008).  

Perante o aluno, o conhecimento que o professor detém sobre cada fase do 

desenvolvimento contribui para uma intervenção educacional mais eficaz, ao nível dos 

conhecimentos, da aprendizagem de competências e do desenvolvimento do próprio aluno 

(Bahia, 2008). 

Tendo em conta que o aluno tem um dos papéis principais em todo este processo de 

aprendizagem, nesta fase do estudo torna-se imprescindível focar-nos em compreendê-lo 

ao nível do seu desenvolvimento social, emocional, cognitivo, moral e da sua relação com 

a Arte, enquanto espectador e criador. Uma vez que o estudo se foca nos adolescentes, 

importa fazer um enquadramento do que é a Adolescência e do desenvolvimento dos 

adolescentes a um nível sócio-emocional, cognitivo, moral, estético e artístico. 

A Adolescência é uma fase que se situa entre a infância e a vida a adulta e ocorre em 

média entre os 10/12 anos e os 18/21 anos. Foi recentemente reconhecida como um 

período de desenvolvimento humano e é vista como uma ação combinada entre as visíveis 

modificações biológicas, sociais e cognitivas do indivíduo, e os contextos ou domínios, 

nos quais eles experienciam as exigências e as oportunidades que afetam o seu 
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crescimento psicológico (Sprinthall & Collins, 1994), resultando num desenvolvimento 

em várias áreas da vida do indivíduo.  

1.2.1. Desenvolvimento Sócio-emocional 

Na adolescência dá-se a crise da identidade versus confusão de papéis (Erickson, 

1959). Fase em que experimentam a diferença entre a segurança sentida em criança e a 

autonomia do adulto, explorando a sua identidade pessoal: quem são, o que são e para 

onde vão (Bahia, 2008). Pela primeira vez na vida o adolescente é confrontado com a 

possibilidade de aceitação ou rejeição da sua integração num grupo de pares, com “uma 

estrutura própria, padrões de dominância, normas e expectativas, sujeito a pressões do 

grupo e ao estabelecimento de uma relação clara e definida com o grupo através de papéis 

definidos” (Bahia, 2008, p.41).  

Essa experiência é fundamental para a aprendizagem de competências sociais e para a 

avaliação da organização dos grupos sociais e da posição do adolescente no grupo, 

permitindo avaliar como os outros o veem, como se vê a si próprio e qual o papel que 

desempenha no sistema de valores. Isto resulta de uma alteração do pensamento, que 

passa a ter em conta a perspetiva do outro, para além da sua, sobre si próprio e sobre as 

suas atitudes, consequência do aparecimento de um raciocínio social, que vê as relações 

entre as pessoas como um processo de partilha mútua de satisfação ou de compreensão 

social (Selman, 1974). 

Simultaneamente, a um nível emocional, o adolescente confronta-se com o 

aparecimento de sentimentos extremos e efémeros, como: a vergonha, o embaraço, a 

culpa, a timidez, a depressão e a raiva, para os quais precisa de adquirir equilíbrio, 

controlando a impulsividade e o controlo excessivo (Bahia, 2008).  

Por fim, Elkind (1967) refere que o adolescente passa por uma fase egocêntrica, 

assumindo diferentes papéis, agindo para uma audiência imaginária como forma de se 

destacar, colocando defeitos nas figuras de autoridade, recorrendo à argumentação 

excessiva, confrontando-se muitas vezes com a indecisão e a hipocrisia, entre o ideal e o 

real, consequência da exposição a diferentes pontos de vista através do grupo de pares e 

dos currículos académicos que estimulam o raciocínio hipotético-dedutivo e imaginação 

(Bahia, 2008).  
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1.2.2.  Desenvolvimento Cognitivo 

A meio do século passado, Piaget e Inhelder (1958) acreditavam que o acesso às 

operações formais, característica da abstração, só acontecia por volta dos quinze ou 

dezasseis anos. Contudo, autores como Bryant (1985) e Sutherland (1992) constataram 

que essa passagem parece acontecer mais tarde (Bahia, 2008), ou até nem acontecer. 

Segundo Cowan (1978), investigações têm verificado que muitos adultos tendem a 

recorrer com frequência a uma estrutura operatória concreta por não terem chegado a 

alcançar o estádio das operações formais (Bahia, 2008). 

Assim, recorrendo aos estádios de Piaget, podemos afirmar que é frequente encontrar 

adolescentes em diferentes níveis cognitivos, situando-se no estádio das operações 

concretas ou no das operações formais. 

Operações concretas: compreendem os aspetos específicos e concretos do problema; 

capacidade de apreender o mundo de forma lógica, mas com um pensamento limitado a 

objetos e situações concretas, existindo uma frágil capacidade ao nível do raciocínio 

abstrato. Usam sempre a mesma forma para fazer as coisas e o pensamento está centrado 

na perspetiva do próprio (Sprinthall & Sprinthall, 1993). 

Operações formais: pensamento alargado ao domínio do possível, as representações 

de ações possíveis, já não se restringe ao observável; capacidade de formular juízos 

abstratos, tendo por base o raciocínio hipotético-dedutivo e científico, com manipulação 

simultânea de várias variáveis, através de probabilidades, combinações, e derivação de 

princípios lógicos. O pensamento tem em conta a perspetiva do outro e as ideias 

estendem-se para além da realidade concreta, consequência da capacidade para manipular 

representações mentais, como conceitos, imagens e esquemas, para utilizar algoritmos e 

heurísticas e aceder plenamente ao humor, ironia e sarcasmo (Sprinthall & Sprinthall, 

1993; Bahia, 2008).  

Por outro lado, apesar das teorias de Piaget serem importantes, não devem servir de 

exclusão, uma vez que o comportamento inteligente é um processo que está dependente de 

diferentes variáveis, como: as estratégias de aprendizagem, a resolução criativa de 

problemas novos e a adaptação aos contextos. Nesse sentido, no que diz respeito ao 

desenvolvimento cognitivo, Sternberg (1985) propõe que à inteligência se adicione outras 
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duas áreas como: a sabedoria (definida por conceitos como julgamento, justiça, 

sagacidade, discernimento e busca de informação) e a criatividade (caracterizada como 

imaginativa, não-convencional, estética, flexível, como nova integração da informação e 

processos similares), fornecendo deste modo dados mais precisos no que diz respeito à 

compreensão do processo cognitivo (Sprinthall & Sprinthall, 1993).  

Outros autores, como Gardner (1983), Thurstone e Spearman, propõem outras formas 

de ver o intelecto, através da sua divisão em vários tipos de inteligência (Bahia, 2008), um 

importante contributo para uma outra visão do desenvolvimento cognitivo do indivíduo, 

reforçando a ideia de que este é influenciado por diferentes variáveis e que por isso não 

pode ser encarado de forma tão concreta.  

 

1.2.3.  Desenvolvimento Moral 

Segundo Kohlberg (1981), os adolescentes encontram-se numa fase de passagem 

entre a moralidade pré-convencional e a moralidade convencional. Ou seja, abandonam o 

estádio II em que a preocupação estava centrada no que o outro pode fazer por mim, como 

pode satisfazer as minhas necessidades só considerando as necessidades da outra pessoa 

se beneficiar com isso (Sprinthall & Sprinthall, 1993), e entram no estádio III, 

experimentando sentimentos contraditórios, questionando constantemente acerca do justo 

e do injusto, dos direitos e dos deveres tendo por base as normas, as suas expectativas, as 

convenções e as leis que regulam o sistema social em vigor. Como vimos no 

desenvolvimento social, é uma altura em que começam a conseguir ver-se como uma 

pessoa que faz parte de um sistema social e cuja sua contribuição é importante e 

necessária para manter e assegurar o seu bom funcionamento (Bahia, 2008). 

Por esse motivo, Berkowitz (1985), afirma que esta fase é muito importante ao nível 

da interação com os pares e da exposição a modelos, como o caso do ambiente escolar, 

uma vez que estes ajudam a moldar as orientações morais, no sentido de reforçar 

positivamente o ponto de vista do aluno e proporcionar situações de raciocínio 

estimulantes, sendo que qualquer pessoa só compreende os argumentos do seu estádio e 

do estádio imediatamente acima (Bahia, 2008).  
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1.2.4. Desenvolvimento Estético  

Investigações desenvolvidas em torno do desenvolvimento cognitivo do indivíduo, 

em particular da relação dos estádios de Piaget com as fases de criação e do juízo estético 

resultaram em estudos sobre a apreciação estética e artística do indivíduo (Reis, 2008). 

Estas novas ideias refletiram-se no conhecimento artístico, principalmente a partir de 

estudos realizados por Michael Parsons e Abigail Housen, ao nível da percepção e do 

juízo artístico. Apesar de terem metodologias diferentes as suas concepções resultaram em 

cinco estádios de desenvolvimento estético, em que o estádio posterior é sempre mais 

complexo que o anterior, estando desligados do desenvolvimento cronológico, ao 

contrário do que acontecia com Piaget (Reis, 2008). 

Parsons define o estádio como um conjunto de ideias às quais um indivíduo recorre 

para compreender uma obra de arte, e por isso um estádio depende das diferentes ideias 

que os indivíduos vão adquirindo ao longo da vida acerca de determinados assuntos (Reis, 

2008). No seu estudo percebeu que os indivíduos recorrem a quatro temáticas essenciais 

para falar sobre a obra de arte: a matéria do problema (beleza, realismo…); a expressão 

das emoções; o meio, a forma e o estilo; e a natureza do juízo (Fernández & Arriaga 

segundo Reis, 2008). 

As suas constatações resultaram em cinco estádios de desenvolvimento estético, que 

representam as diferentes formas que os indivíduos utilizam para falar sobre a arte, tendo 

por base as quatro temáticas anteriores, e as dimensões psicológica e estética dos 

indivíduos (Reis, 2008). Os estádios organizam-se de acordo com uma evolução que vai 

desde a relação dependente estabelecida entre o indivíduo e apreciação obra de arte e a 

autonomia interpretativa em relação a ela (Fernández segundo Reis, 2008). 

Assim, recorrendo às palavras de Reis (2008), influenciado por Parsons (1992), 

Hernández (2003) e Arriaga (2005), apresentaremos uma síntese dos cinco estádios:  

O primeiro estádio tem como ideia dominante a preferência, a criança gosta da 

maioria das obras de arte, e nesse sentido a um nível estético as obras artísticas são 

sempre uma experiência agradável sendo difícil imaginar uma obra má.  

O segundo estádio tem como ideia dominante a beleza e o realismo, a criança tem 

em conta o grau de semelhança entre a representação e a realidade, o que se traduz ao 

nível de uma dimensão estática na capacidade de distinguir os aspetos esteticamente 

relevantes (os que estão relacionados com o que está representado) dos irrelevantes.  
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No terceiro estádio prevalece a ideia de expressividade, para a criança o objetivo da 

arte está relacionado com a expressão de uma experiência (tanto do artista como do 

observador ou de ambos), afetando a ideia de arte. Isto implica que a um nível estético 

seja valorizada a criatividade e a originalidade, desvalorizando todas as categorias 

tradicionais aplicadas à representação.  

No quarto estádio predomina o estilo e a forma, a obra passa a ter um significado 

mais social que individual, o que significa que no âmbito do domínio estético os jovens 

são capazes de reconhecer as características das obras, favorecendo uma crítica artística.  

Por fim, o quinto estádio é caracterizado pela autonomia, o jovem já é capaz de 

julgar conceitos e valores através dos quais a tradição foi construindo a significação das 

obras de arte, ao nível da dimensão estética. O indivíduo é capaz de fazer um discurso 

criativo sobre a obra artística, resultado de uma inovação interpretativa. Neste estádio há 

um entendimento da prática da arte, tanto na criação como na avaliação, e na exploração 

de valores em diferentes circunstâncias históricas (Reis, 2008). 

Os estudos de Parsons foram alvo de algumas críticas por se restringirem às Artes 

Visuais, por se basearem em obras de arte da tradição artística das “Belas Artes”, e por o 

seu método ter origem em entrevistas semiestruturadas. No entanto serviram de base à 

realização de outros estudos posteriores como o caso das investigações de Housen (Reis, 

2008). 

Housen (psicóloga cognitiva e investigadora) também recorreu à entrevista como 

método. Essas entrevistas tinham a duração de 15 a 20 minutos e partiam da pergunta "O 

que vê neste quadro?”, a intervenção do entrevistador ia diminuindo, deixando ao 

entrevistado a decisão sobre o tipo de coisas que escolhe falar sobre a obra (Reis, 2008). 

A análise das respostas resultou em cinco estádios do desenvolvimento estético, 

sendo que cada indivíduo pode estar entre dois estádios consecutivos ou intercalados, de 

acordo com a quantidade de respostas dadas que se enquadrem com as características de 

cada estádio. Recorrendo às palavras de Reis (2008), influenciado por Housen (2000), 

Hernández (2003) e Arriaga (2005) podemos definir resumidamente os seguintes estádios 

(Reis, 2008): 

Primeiro Estádio, os Observadores Narrativos, são contadores de histórias, fazem 

observações e associações pessoais, baseadas no que sabem e gostam, de modo a criarem 

uma narrativa em torno da obra de arte. As emoções estão presentes na narrativa que 

constroem sobre a obra, acabando por fazer parte dela. 
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Segundo Estádio, os Observadores Construtivos, utilizam o próprio conhecimento 

sobre o mundo e a sua tradição moral e social, o seu sentido de realismo é muitas vezes 

usado como um padrão para determinar o valor da arte. As emoções começam a colocar-

se em segundo plano, distanciando-se da obra de arte de modo a desenvolver o interesse 

pelas intenções do artista. 

Fase de transição, subdivide-se em duas:  

Transição II/III - começam a desenvolver as bases para descodificar a estrutura dos 

modelos (estéticos, estilísticos, …) contidos numa obra de arte. Esta pode ser de tipo 

histórico (nomes de escolas de arte), ou propriedades formais (forma, cor, linhas, técnicas) 

sendo estes os significados com os quais o observador classifica, cataloga, realiza 

comparações, utiliza evidências e tira conclusões. Estas estratégias permitem no terceiro 

estádio realizar a atividade analítica. Para se dar a transição definitiva para o estádio 

seguinte é necessário o desenvolvimento de capacidades analíticas, habilidades críticas e 

um marco de referência para análise.  

Transição II/IV - têm pouca experiência no que respeita à arte, inventando as suas 

próprias distinções. Sabem descodificar símbolos, mas não têm um marco de referência 

estética no qual basear a sua análise. Este marco de referência adquire-se mediante a 

formação ou a experiência. Noutros aspetos mostram um bom conhecimento técnico e 

formal, mas carecem de estratégias críticas ou analíticas. Em todo o caso, os espectadores 

deste grupo não podem assimilar as distinções necessárias para uma análise formal de 

uma obra de arte. 

Terceiro Estádio, os Observadores Classificadores, adotam uma estratégia analítica e 

crítica que é comum encontrarmos entre os historiadores de arte, tentando identificar a 

obra em relação a um lugar, escola, estilo, tempo e origem. Descodificam a aparência da 

obra a partir de uma série de indícios utilizando para isso factos e figuras, categorizam o 

trabalho, e, através disso, explicam e racionalizam o significado da obra de arte 

Quarto Estádio, os Observadores Interpretativos, procuram um encontro pessoal 

com a obra de arte, explorando-a em busca de significados, apreciando as subtilezas da 

linha, da forma, da cor. As habilidades críticas dos observadores precedem os seus 

sentimentos, permitindo que os símbolos e os sentidos da obra de arte surjam. Cada novo 

encontro com a obra de arte proporciona uma nova experiência e um novo “insight”, 

reconhecendo que cada novo encontro com a obra sujeita-a a mudanças na sua identidade 

e valor, permitindo-lhe fazer novas comparações, apreciações e experiências. 
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Por fim, Quinto Estádio, os Observadores Re-creativos, têm uma longa história e 

tradição de ver e refletir sobre obras de arte. Uma obra de arte é, por assim dizer, como 

“um velho amigo”, o qual se conhece intimamente, mas que por vezes nos reserva 

surpresas, necessitando que lhe prestemos a devida atenção. O observador, conhecedor 

profundo que é da obra, traça uma história própria que combina a contemplação pessoal 

sobre a obra como a sua adequação a problemas e conceitos mais universais. A sua 

memória cria uma imagem da obra de arte na qual se combina o pessoal e o universal. 

Todos os estádios têm a mesma importância e obedecem a uma sequência evolutiva. 

Contudo, apesar de estarem relacionados com a idade não estão determinados por ela, um 

adulto não tem de estar no último estádio, assim como uma criança não tem de estar no 

primeiro, tudo depende da qualidade do contacto com a arte ao longo da vida (Reis, 2008).  

Os dois exemplos apresentados são duas teorias de desenvolvimento estético que nos 

ajudam a definir o desenvolvimento dos alunos, servindo de referência para o trabalho do 

professor na planificação das aulas e na escolha dos métodos a recorrer. Foram 

apresentados integralmente porque em qualquer um dos casos a tarefa de situar o 

adolescente no seu respetivo estádio não é simples, tendo em conta que está dependente 

do contacto do indivíduo com a arte e do seu desenvolvimento emocional e cognitivo. 

 

1.2.5.  Desenvolvimento Artístico ou da Capacidade Criadora 

Segundo Lowenfeld e Brittain, no seu livro Desenvolvimento da Capacidade 

Criadora, o desenvolvimento artístico de aluno divide-se em seis fases, entre os 18 meses 

aos 17 anos. A primeira (2-4 anos) é a fase das Garatujas - os primórdios da  Auto-

Expressão; a segunda (4 – 7 anos) é a fase Pré-Esquemática, as primeiras tentativas de 

representação; a terceira (7-9 anos) é a fase Esquemática, a conquista do conceito da 

forma; a quarta (9-12 anos) é a fase da  Idade da Turma, o alvorecer do realismo; a 

quinta (12-14 anos) é a fase Pseudonaturalista, idade do raciocínio e a sexta (14 – 17 

anos) é a fase  do Período da Decisão, arte do adolescente. 

Os alunos da turma em estudo têm idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos, 

encontrando-se a  frequentar o 8ºano do 3º Ciclo do Ensino Básico. Contudo, apesar das 

idades, de a um nível biológico e cognitivo estarem mais desenvolvidos, de se 

encontrarem a frequentar um Curso ligado às Artes Visuais, a falta de pré-requisitos, 

coloca a maioria dos alunos ao nível do desenvolvimento artístico na fase do 
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Pseudonaturalista, sendo essa a razão que levou a focar-nos nesse estádio. No entanto 

verifica-se que alguns alunos já se encontram na fase de transição entre a fase 

Pseudonaturalista e a fase do Período da Decisão, ainda que não exista uma expressão 

acentuada dessa mudança. 

Como vimos anteriormente, nesta fase o adolescente adquire consciência de si 

próprio, como membro da sociedade, deixando para trás a fase egocêntrica, contudo ao 

nível da sua relação com a arte o adolescente não demonstra uma tendência particular em 

relação à mesma, o que não simboliza falta de interesse artístico (Lowenfeld & Brittain, 

1977). Apesar de mais conscientes do seu meio, não são capazes distinguir de entre todas 

as experiências as que são aceitáveis e inaceitáveis (Lowenfeld & Brittain, 1977). Nesta 

fase o aluno gosta da experiência de se entregar ao raciocínio abstrato, sua capacidade de 

descriminação é acentuada, sendo por isso esta uma das melhores idades para lidar com 

problemas de estética (Lowenfeld & Brittain, 1977).  

Assim, este é um período que assinala o fim da Arte enquanto atividade espontânea, 

dando origem ao período do raciocínio, fase em que os jovens se tornam mais críticos em 

relação ao mundo e às suas produções artísticas. O desenho deixa de ser inconsciente e 

passa a ser uma representação consciente do que vê, resultando numa mudança para os 

modos de expressão do adulto (Lowenfeld & Brittain, 1977). Para a maioria destes 

adolescentes será a última educação artística formal que receberão na escola, e as atitudes 

e aptidões desenvolvidas durante esta fase irão influenciar as reações e os sentimentos em 

relação à Arte na vida adulta (Lowenfeld & Brittain, 1977). Ao contrário do que acontecia 

na fase anterior um quadro é bom ou tem valor, devido à aparência visual do trabalho, 

havendo um reconhecimento em relação ao produto final, que deve ser aceite pelo 

professor. A Arte passa a proporcionar uma saída socialmente aceite, para as emoções e 

tensões dos jovens, visível no aumento da tendência para desenhar em cadernos de 

apontamentos, pedaços de papel ou capas de livros (Lowenfeld & Brittain, 1977).  

Nesta fase o jovem começa a apreciar o espaço pelas suas qualidades tridimensionais, 

fazendo as suas primeiras experimentações ao nível da profundidade (Lowenfeld & 

Brittain, 1977). 

Como foi referido, a adolescência é caracterizada pela busca da identidade, em que o 

jovem desenvolve uma consciência do seu eu, percebendo as suas capacidades para 

construir e criar e recorrendo aos seus sentimentos intensos como forma de expressão. Por 
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esse motivo as tarefas devem ter uma finalidade bem definida e serem pertinentes, 

ressentindo-se com tarefas artísticas que não têm objetivos, não são revestidas de 

significado para o aluno e que os impedem de recorrer à sua própria expressão. Como tal 

necessitam que o professor os compreenda, e proporcione orientação e incentivo para que 

desenvolvam a sua expressão de forma significativa, uma vez que o envolvimento do 

aluno nos trabalhos artísticos está dependente do grau de contribuição individual 

(Lowenfeld & Brittain, 1977). Os trabalhos devem ser realizados em ambientes que 

proporcionem ao mesmo tempo a troca de ideias entre pequenos grupos de pares, 

fundamental para o seu desenvolvimento, e o trabalho isolado (Lowenfeld & Brittain, 

1977). 

A um nível estético estão mais conscientes do Belo, encarado do ponto de vista deles 

e não do professor, sendo por isso uma fase em que se deve dedicar algum tempo à 

reflexão, contemplação e interpretação, facultando a oportunidade de desenvolver a 

consciência da arte como uma qualidade de vida, a partir da aquisição de uma maior 

consciência e sensibilidade em relação ao uso dos elementos da linguagem visual 

(Lowenfeld & Brittain, 1977). 

“Os debates sobre exemplos de grande variedade de produções artísticas podem ser 

estimulantes, sobretudo se fizerem parte de uma actividade artística criadora. É necessário 

que esses exemplos sejam vistos como meio de incentivar a discussão e ampliar os possíveis 

caminhos de acção, mas não como exemplos a imitar.” (Lowenfeld & Brittain, 1977, pp. 

396-397) 

Esta consciência estética irá refletir-se na produção artística através do 

desenvolvimento da capacidade criadora, proporcionando não só a oportunidade de 

expressão de sentimentos, emoções e sensibilidades, e da experimentação de vários 

materiais diferentes, ajustados às necessidades expressivas dos alunos (Lowenfeld & 

Brittain, 1977). Estas explorações irão proporcionar excelentes oportunidades de realizar 

experiências artísticas e expressões de carácter utilitário, possibilitando simultaneamente 

uma oportunidade para compreender os próprios materiais (Lowenfeld & Brittain, 1977). 

Nesse sentido a expressão artística, através do recurso a diferentes materiais e à 

manifestação de sentimentos, emoções e da sensibilidade cada aluno, tem a oportunidade 

para o desenvolvimento da criatividade.  
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Segundo Vygotsky (1988), todos possuímos um potencial criativo que depende das 

características de cada um (Martindale, 1999) e das oportunidades oferecidas pelo 

contexto envolvente como: a escola, a família, o grupo de pares, entre outros (Bahia, 

2008). Ao mesmo tempo para Piaget (1972) a criatividade tem uma função adaptativa que 

em confronto com a capacidade do ser humano tem em gerar novas ideias ou pensamentos 

(Ward, 1994), podem servir de fatores de estímulo aos quais o professor deve apelar no 

desenvolvimento das atividades artísticas, através da avaliação da criatividade (Bahia, 

2008). Como tal, é fundamental que ao programar as suas atividades e ao escolher o 

método de trabalho, o professor tenha em conta os cinco fatores que, de acordo com Fleith 

e Alencar (2005), determinam um clima propício ao desenvolvimento da criatividade: o 

apoio à expressão de ideias (ouvir as ideias do outro), a perceção do próprio em 

relação à sua criatividade (confiança em si), o interesse pelo conhecimento (gosto e 

curiosidade), a autonomia (ter iniciativa para experimentar diferentes formas), e o 

estímulo à produção (solicitar ideias novas) (Bahia, 2008). 

Em suma, ao desenvolver a capacidade artística ou criadora do aluno, tendo em conta 

as características da fase de desenvolvimento em que se encontra, neste caso a 

adolescência, o professor pode promover trabalhos que desenvolvam a criatividade e ao 

mesmo tempo contribuam para uma maior satisfação e evolução artística. 
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1.3.  A APRENDIZAGEM  

Neste capítulo dar-se-á importância a todos os aspetos que influenciam a 

aprendizagem, como as teorias de aprendizagem a que os professores recorrem no 

processo do seu ensino, os lugares onde a aprendizagem acontece, bem como a outros 

fatores, como a motivação e a auto-regulação, que podem influenciar o envolvimento do 

aluno na aquisição do conhecimento. Este enquadramento torna-se indispensável para o 

entendimento das diferentes variáveis que influenciam a aprendizagem e a forma como as 

podemos ou não controlar, enquanto professores, ao longo o processo de ensino-

aprendizagem. 

1.3.1.  TEORIAS DE APRENDIZAGEM  

Desde o seu aparecimento, há um século atrás, que a Psicologia Educacional parte 

“da premissa de que é possível melhorar a educação a partir do conhecimento 

psicológico” (Bahia, 2008, p.2).  

Com esse objetivo, e tendo por base três áreas de investigação - a aprendizagem, o 

desenvolvimento e as diferenças individuais –, desenvolve pesquisas com o intuito de 

compreender como pode contribuir para uma evolução dos processos de ensino, de 

aprendizagem e de desenvolvimento, de professores e de alunos, sempre consciente de 

que a natureza cognitiva e o contexto afetivo, cultural e social são variantes importantes 

para estas descobertas. As suas conclusões têm dado origem a teorias de aprendizagem, 

que têm sido aplicadas na formação de professores, ao nível de competências e 

conhecimentos relevantes para o exercício da atividade docente, e no desenvolvimento 

pessoal do professor enquanto investigador reflexivo (Bahia, 2008). Ao mesmo tempo, 

fornecem ao professor uma justificação psicológica, para por conta própria, descobrir 

métodos de ensino mais eficazes, no que respeita à planificação, desenvolvimento e 

avaliação do ensino; ou escolherem de forma consciente métodos entre os novos métodos 

de ensino que estão constantemente a ser impostos (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978). 

De entre as várias teorias enfatizamos a teoria cognitivista e a comportamentalista. A 

primeira tem por base a psicologia da Gestalt, tem como seguidores Piaget e Vygotsky, e 

vê a aprendizagem como a capacidade de reorganizar as perceções, possibilitando ao 

aprendiz a compreensão de novas relações, a resolução de novos problemas e 

consequentemente o entendimento essencial dos conteúdos (Sprinthall & Sprinthall, 
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1993). Em contraponto, surge a teoria comportamentalista, parte do Behaviorismo, tem 

como influenciadores Pavlov e Skinner, e defende que a aprendizagem resulta de relações 

estabelecidas entre estímulos e repostas, na qual o aprendiz tem um papel passivo 

(Sprinthall & Sprinthall, 1993). 

Contudo na atualidade, face ao novo contexto educacional e à alteração do papel do 

professor (Bahia, 2008), surgiu um novo modelo, uma evolução das ideias dos 

cognitivistas, alicerçado numa perspetiva construtivista do conhecimento. Este modelo 

assenta “na construção de estruturas cognitivas através da acção, reflexão e abstracção do 

aluno a partir dos conceitos, crenças, representações, conhecimentos e destrezas que este 

construiu no decorrer das suas experiências prévias” (Ausubel, 1978 citado por Bahia, 

2008). Tem por base a influência de autores como Piaget e Vygotsky, e vê a 

aprendizagem como um processo de construção de significados e de atribuição de 

sentidos, da responsabilidade do aluno com o apoio e orientação do professor (Coll, 1990 

citado por Bahia, 2008).  

Contudo, antes de nos debruçarmos sobre a teoria construtivista, consideramos ser 

importante mencionar a teoria da instrução de Bruner, no que diz respeito à aprendizagem 

pela descoberta. Jerome Bruner (Nova Iorque, 1915) entende a educação como uma 

reprodução social, onde a aprendizagem é um processo de integração de novas 

experiências no conhecimento já existente, no qual a seleção da informação, a criação de 

hipóteses, e a tomada de decisão assumem-se como processos centrais (Bruner, 1960, 

1966 segundo Bahia, 2008). A sua perspetiva tem muitas convicções em comum com a 

teoria construtivista, no entanto a peça importante da sua teoria, e deste estudo, é aposta 

numa aprendizagem pela descoberta. Bruner defende o recurso a um ensino hipotético-

dedutivo, em oposição às teorias expositivas, no qual o aluno através das suas tomadas de 

decisão explora exemplos e descobre os princípios ou conceitos subjacentes que deverão 

ser aprendidos, tudo isto a partir da planificação de atividades de resolução de problemas 

(Bruner, 1960, 1973 segundo Bahia, 2008). Para o autor este tipo de aprendizagem é mais 

duradoura e significativa, embora exija muito tempo para ser implementada, ao nível da 

preparação do professor e dos materiais, sendo por isso incompatível com os programas 

formais a cumprir nos diversos níveis de ensino. A aprendizagem pela descoberta permite 

ao aluno ir além da informação fornecida pelo professor (Bruner, 1973), no entanto não é 

auto-suficiente, sendo necessário recorrer como complemento às aulas mais expositivas, 
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onde o conhecimento facultado ao aluno pode contribuir para o despoletar da sua 

curiosidade envolvendo-o na sua própria aprendizagem. 

 

1.3.1.1. Perspetiva construtivista, a aprendizagem significativa 

 

“If I had to reduce all of educational psychology to just one principle, I would say this: 

The most important single factor influencing learning is what the learner already knows. 

Ascertain this and teach him accordingly.” (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978) 

 

A perspetiva construtivista, mais do que uma teoria, pretende ser um conjunto 

articulado de princípios, a partir dos quais fazem-se diagnósticos, formam-se juízos e 

tomam-se decisões fundamentadas sobre o ensino, de modo a analisar, interpretar e 

intervir na realidade (Coll & Solé, 1997). Tem como objetivo atuar apenas como 

referentes ou guia, não determinando a ação, uma vez que esta está dependente de 

diversas variáveis como o contexto ambiental e curricular, as características dos alunos e 

os incidentes imprevistos, estando por isso sujeita a um conjunto de influências e decisões 

que não são da responsabilidade exclusiva do professor (Coll & Solé, 1997). Por esse 

motivo a conceção construtivista preocupa-se em entender a aprendizagem, o modo como 

se processa e contribui para o desenvolvimento do indivíduo, através dos processos de 

construção ativa que ligam o conhecimento novo ao conhecimento prévio (Good, Brophy, 

1997).  

“Aprendemos quando somos capazes de elaborar uma representação pessoal sobre um 

objecto da realidade ou sobre um conteúdo que pretendemos aprender.” (Coll et al., 2001, 

p.19) 

Essa aprendizagem implica uma relação próxima com o objeto ou conteúdo, a fim de 

o apreender, envolvendo as experiências pessoais, os interesses, os conhecimentos prévios 

de cada um, bem como as características do próprio objeto ou conteúdo que irão 

determinar a interpretação feita, tornando-a sua.  

Segundo Ausubel, esta pode ser de dois tipos, mecânica e significativa. A 

aprendizagem mecânica, de maior ocorrência, é uma aprendizagem automática, 

arbitrária, que estabelece pouca ou nenhuma relação com os conhecimentos prévios 

ancorados na estrutura cognitiva. Geralmente envolve conceitos que são novidade para o 
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sujeito, sendo mecanicamente armazenados, passando a integrar ou a criar novas 

estruturas cognitivas. Muitas vezes só mais tarde é que o sujeito consegue relacioná-los 

com algum conhecimento anterior já dominado, transformando-se em aprendizagem 

significativa (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978). A aprendizagem significativa é não 

arbitrária, estabelece relações próximas com os conhecimentos prévios, modificando-os e 

interpretando o novo de uma forma muito particular, com o intuito de integrá-lo nos 

nossos conhecimentos tornando-o nosso, atribuindo um significado próprio e pessoal a um 

objeto de conhecimento (imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição) que 

existe objetivamente (Coll & Solé, 1997; Ausubel, Novak & Hanesian, 1978). 

Proporciona ao indivíduo aprendizagens a vários níveis: representacional, conceptual e 

proposicional.  

Representacional através o entendimento do significado de símbolos ou palavras 

individualmente, o exemplo da palavra cão. Conceptual, com a aquisição de conceitos 

associados a essas palavras ou símbolos, o exemplo das várias raças de cão que a palavra 

abarca, que mais tarde combinadas numa frase, darão origem a significado de ideias 

expressas por esse grupo de palavras combinadas, permitindo a compreensão de conceitos 

mais ou menos abstratos, a aprendizagem proposicional. Essa combinação que resulta 

numa nova ideia é mais do que a soma dos significados de todas as palavras presentes na 

frase. 

Apesar de o objetivo do currículo ser a aprendizagem significativa, existem pelo 

menos duas razões pelas quais o sujeito muitas vezes desenvolve uma aprendizagem 

mecânica: má experiência causada por respostas que não correspondem na totalidade com 

aquilo que lhes foi ensinado e consequentemente não recebem crédito da parte de 

professor, um elevado nível de ansiedade, ou constantes experiências de erro, num 

determinado assunto, como o caso da matemática, que contribuem para a falta de 

confiança na capacidade em aprender de forma significativa, não deixando nenhuma 

alternativa para além da aprendizagem mecânica, sendo por isso muito importante que o 

professor seja consciente da forma como se relaciona com o aluno e com o currículo. De 

facto, para acontecer uma aprendizagem significativa, o sujeito tem de se predispor 

“para levar a cabo um tratamento profundo da informação que pretende aprender, para 

estabelecer relações entre essa informação e aquilo que já sabe, para esclarecer e analisar, 

minuciosamente, os conceitos.” (Ausubel citado por Coll et. al., 2001, pp.32-33) 
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Sobre o tema, Entwistle (1988) apresenta-nos dois tipos de abordagens à 

aprendizagem (no que diz respeito à tarefa): 

 Abordagem profunda: aquela que o aluno faz com a intenção de compreender. 

Implica uma forte interação com o conteúdo, estabelecendo relações entre as novas ideias 

e os conhecimentos anteriores, entre conceitos e a experiência quotidiana, entre dados e 

conclusões. 

 Abordagem superficial: o aluno tem apenas uma intenção de cumprir os 

requisitos da tarefa, recorrendo à memorização da informação necessária para provas ou 

exames, uma vez que a tarefa é vista como uma imposição externa. Há uma ausência de 

reflexão sobre finalidades ou estratégias, a atenção está concentrada em elementos soltos 

sem integração, não havendo distinção de princípios a partir de exemplos (Entwistle, 1988 

segundo Solé, 1997).  

Conclui-se assim, que para além dos aspetos cognitivos, culturais e afetivos, os 

fatores interesse, motivação ou envolvimento são fundamentais para que se dê 

aprendizagem, sendo essencial que o aluno tenha conhecimento dos objetivos da atividade 

e que a mesma responda a algumas das suas necessidades, como o saber, o realizar, o 

informar-se ou o aprofundar as questões. Se o aluno não conseguir relacionar a finalidade 

com a compreensão daquilo que a tarefa implica e com as suas próprias necessidades, 

muito dificilmente levará a cabo uma abordagem aprofundada, optando antes por uma 

abordagem superficial. 

Com o esclarecimento dos diferentes graus de aprendizagem, torna-se essencial voltar 

ao entendimento da atribuição de significado, na perspetiva do indivíduo. O complexo 

processo de significação, além de contribuir para as aprendizagens efetuadas, mobiliza-

nos a um nível cognitivo, afetivo, relacional e interpessoal, contribuindo para que o 

sucesso ou insucesso da aprendizagem desempenhe um papel importante na construção do 

conceito que aperfeiçoamos de nós próprios (autoconceito), na estima que temos por nós 

(auto-estima) e nas capacidades relacionadas com o equilíbrio pessoal (Solé, 1997). 

Assim, ao mesmo tempo que constroem-se significados sobre os conteúdos de ensino, 

constroem-se representações sobre a própria situação didática e sobre si mesmos, 

categorizando-se como pessoas competentes, interessantes e com capacidade para 

resolverem problemas que surjam, ou como pessoas sem habilidade, incompetentes ou 

com poucas capacidades de acordo com o resultado da aprendizagem (Solé, 1997). 

Contudo, essa construção não se faz do zero, o aluno constrói individualmente um 
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significado ou reconstrói-o do ponto de vista social, numa interpretação pessoal e única, 

apoiando-se nos significados que já conseguiu construir anteriormente (Miras, 1997). 

Esses conhecimentos prévios são conhecimentos que se relacionam de forma direta ou 

indiretamente com o conteúdo que lhes é proposto aprender (Miras, 1997). Todo o 

processo passa por uma primeira leitura do novo conteúdo, em que lhe é atribuído um 

primeiro nível de significado e sentido, dando início ao decurso da aprendizagem do 

mesmo, a partir daí são estabelecidas relações entre o que já se conhece e o novo 

conteúdo, e quanto maior for o número de relações estabelecidas com sentido mais 

significativa é a aprendizagem (Miras, 1997).  

No entanto, é preciso ter em conta que a aquisição de conhecimentos não é um 

processo compactado e fechado em si mesmo, mas sim um processo progressivo que se 

constrói e reconstrói ao longo do tempo e da vida, sempre passível de ser reformulado e 

reestruturado. Do mesmo modo, esses conhecimentos vão sendo construídos a partir de 

diversos contextos, de educação formal ou não-formal, como por exemplo: participando 

em diversas experiências, escutando atentamente um relato ou uma exposição feita por 

alguém sobre determinado tema, assistindo a programas de televisão, lendo livros, 

observando o meio envolvente, e aprendendo conteúdos escolares propostos pelo 

professor na escola, etc. Por ser uma atividade social profundamente enraizada, depende 

muito das relações estabelecidas com os outros, como os pares, os professores, os 

educadores, a família, os amigos; comunidades e grupos que interferem na construção dos 

sistemas de significados usados por nós para explicar o mundo, bem como na construção 

da nossa identidade coletiva e individual (Silva, 2007).  

Contudo, é importante perceber que esses conhecimentos não são uma cópia da 

realidade, mas uma ideia ou representação que foi elaborada acerca da realidade, 

justificando as diferentes representações que podem existir acerca de uma mesma 

experiência, vivida por diferentes alunos, num contexto específico. Por esse motivo, é 

fundamental que os professores estejam a par dos conhecimentos prévios dos alunos e os 

entendam do ponto de vista do estudante, de modo a que possam explorar ao máximo as 

relações que podem ser estabelecidas com a nova informação e desse modo ter a 

consciência de como estruturar a aprendizagem. Mas criar uma ligação com os interesses 

do aluno não significa apresentar-lhes apenas os conteúdos que lhes agrada, mas constituir 

uma relação com os seus conhecimentos com o objetivo de construir um ponto comum 

significativo, a partir do qual se ancoram os novos conhecimentos (transcendendo o 
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campo da cognição) (Silva, 2007). Essa estratégia deverá passar pela elaboração “de 

exercícios de interpretação que tenham em conta não só os conhecimentos prévios, mas 

também, e sobretudo, a ideia de que as estratégias usadas para aprender suscitam uma 

diversidade de versões sobre os acontecimentos” (Silva, 2007, p.61-63). Nesse sentido o 

contacto com as diferentes influências e consequente diversidade de interpretações, 

permite “o desenvolvimento de competências de análise, crítica e síntese capazes de 

enquadrar o contínuo processo de modificação, adaptação e extensão que a aprendizagem 

ao longo de toda a vida implica” (Silva, 2007, pp. 59-60), sendo rica em termos de 

aquisição de conhecimentos e aprendizagens significativas.  

Por fim, Ausubel alerta ainda para a importância das aprendizagens serem passiveis 

de transferência, ou seja, é fundamental que os conteúdos lecionados e as atividades 

propostas, sejam planificadas de modo a que os alunos aprendam a ser autónomos no 

aprender e no realizar, sendo capazes de generalizar as aprendizagens de modo a que 

possam aplica-las a outros contextos ou em outras áreas, simplificando a tarefa da 

aprendizagem de novas situações. 
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1.3.2.  LUGARES DE APRENDIZAGEM 

Após teorização acerca das teorias da aprendizagem, importa agora entender os 

lugares onde a aprendizagem pode ocorrer. Nesse sentido este texto dedica-se a fazer a um 

enquadramento dos dois lugares onde ocorre a aprendizagem, sendo um de educação 

formal e outro de educação não-formal, com o objetivo de ressalvar as vantagens que 

ambos os espaços têm em relação às aprendizagens efetuadas no outro espaço. Que 

lugares são esses? De que modo se influenciam? Como contribuem para a aquisição de 

conhecimentos? E principalmente, que vantagens advêm da sua interação? São as 

questões que pretendem obter resposta ao longo do capítulo. 

 

1.2.2.1. Reconhecimento de um espaço  

Existem vários espaços que podem ser assumidos como espaços de contexto 

educacional, dos quais mencionarei apenas os dois que são relevantes para este estudo. 

Um deles é a escola, considerado como o lugar tradicional de aprendizagens, onde é posta 

em prática uma educação formal. O outro é o museu, fundamental ao nível de uma 

educação não formal. Ambos têm em comum a possibilidade de promover experiências 

significativas que resultem em aprendizagens.  

No entanto é diferente o modo como se vivenciam os dois ambientes, quer ao nível 

dos seus orientadores ou ao nível das aprendizagens. Enquanto na sala de aula existe um 

professor que se relaciona com o aluno de um modo próximo, ao longo de várias aulas, 

ajudando o aluno a atribuir significado aos conhecimentos; no Museu existe um monitor 

que dirige a visita, mas que mantém uma relação mais distanciada com o aluno, quer ao 

nível do espaço ou do tempo. 

 Para além disso, a sala de aula é caracterizada por uma aprendizagem formal e 

estruturada, com atividades prefixadas de modo determinado e a partir de tópicos 

predeterminados, com um tempo e um espaço fixo, ocorrendo num período entre os seis e 

os vinte anos de idade (Fróis, 2008). No museu impera a aprendizagem não-formal e não 

estruturada, as atividades são autodeterminadas, com uma maior preocupação em 

estimular e motivar, sendo o próprio sujeito que escolhe um tema, assim como o tempo e 

o espaço para a sua consecução, além disso as atividades podem ser realizadas ao longo da 

vida em vários ambientes (Fróis, 2008). 
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No entanto, em qualquer um dos lugares existem aprendizagens, interessando 

perceber como se podem gerir esses ambientes e essas aprendizagens? E de que modo 

ambos os lugares podem contribuir para as aprendizagens realizadas em cada um? 

 

1.3.2.2. Contexto de Educação Formal 

Dentro de um contexto de educação formal, a escola enquanto espaço tradicional de 

aprendizagem desempenha o papel principal na formação global das crianças e jovens. 

Com esse objetivo procura contribuir para o desenvolvimento do aluno, estimulando a sua 

atividade mental construtiva, tendo por base princípios educacionais como o saber, o saber 

fazer, o saber relacionar-se e o saber ser, fundamentais para a aquisição de competências 

que facilitem a convivência em sociedade (Delors, 1996; Bahia & Janeiro, 2008).  

Contudo, ainda que atualmente não seja o único espaço de educação, através do seu 

currículo permite a oportunidade de adquirir conhecimentos e competências de um modo 

aprofundado que mais nenhum outro espaço proporciona (Bahia & Janeiro, 2008), ao 

mesmo tempo que expõe o indivíduo a valores democráticos que têm a finalidade de 

produzir um impacto na evolução da sociedade (Delors, 1996).  

Desse modo torna “acessíveis aos seus alunos aspectos da cultura fundamentais para 

o seu desenvolvimento pessoal, e não apenas no âmbito cognitivo; a educação é o motor 

do desenvolvimento entendido de uma forma global, isto é, incluindo capacidades de 

equilíbrio pessoal, de inserção social, de relação interpessoal e capacidades motoras” 

(Coll et al., 2001, p.18).  

No entanto, apesar das linhas orientadoras da educação formal visarem assegurar e 

aprofundar a cultura humanística, artística, científica e tecnológica, bem como 

desenvolver capacidades de expressão e comunicação e a sensibilidade ética e estética, e a 

escola trabalhar nesse sentido, os objetivos não têm sido atingidos. Por um lado, não tem 

conseguido chegar até aos indivíduos do modo como gostaria, principalmente porque não 

tem conseguido adaptar-se e acompanhar as mudanças ou envolver os sujeitos da 

aprendizagem. Por outro, como referem Bahia e Janeiro (2008) apoiados em Delors, uma 

educação com linhas demasiado orientadores pode limitar o desenvolvimento pessoal ao 

impor o mesmo modelo cultural e social a todas as crianças e jovens, correndo o risco de 

não valorizar devidamente o indivíduo e as suas características específicas. 
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1.3.2.2.1. A gestão da sala de aula  

Dentro da escola, a sala de aula, até há pouco tempo, era o lugar onde existia um 

professor, dono da verdade, que transmitia o conhecimento, que o aluno aceitava sem 

questionar (Antúnez, 2002 segundo Bini & Pabis, 2008). Com o novo contexto 

educacional deixa de ser um lugar onde apenas ocorre transmissão de conhecimentos e 

passa a ser um lugar de partilha dando lugar à discussão, à oposição e a múltiplas 

interpretações (Antunes, 2003 citado Bini & Pabis, 2008). O aluno passa a interrogar com 

frequência o porquê e a finalidade do que aprende. O conhecimento começa a ter outras 

proveniências, como os meios de comunicação e de cultura, e o professor, apesar de 

continuar a ser uma das fontes de transmissão, assume agora o papel de mediador e 

motivador de novas aprendizagens, deixando de ser o único detentor do conhecimento 

(Delors, 1996), aprendendo ele próprio com as experiências vividas pelos alunos. Surge 

então uma nova realidade, o processo ensino-aprendizagem passa a ter uma vertente bi-

direcional, professor-aluno e aluno-professor. Professor e alunos trazem, para o seu 

interior, saberes do quotidiano, como as experiências vividas ou as informações 

adquiridas nos meios sociais e culturais, que juntamente com os conteúdos do currículo 

são transformadas em conhecimento, conferindo-lhes um sentido.  

Passamos a ter dois intervenientes ativos no ambiente da sala de aula, o aluno que 

assume o papel de sujeito da produção do seu saber, recusando ser apenas um recetor dos 

conhecimentos transmitidos pelo professor (Freire, 1996 citado por Cerqueira 2006), e o 

professor que passa a ter a responsabilidade de ajudar o aluno a reconhecer-se enquanto 

construtor do seu próprio conhecimento, contribuindo para o entendimento que estes têm 

acerca do mundo real em que se encontram (Cerqueira, 2006).  

Neste novo contexto interessa saber de que modo o professor pode fazer a gestão da 

sua sala de aula, garantindo um ambiente facilitador de aprendizagens. 

Arends propõe uma gestão preventiva, ao nível de comportamentos, de ambiente e de 

currículo. Para o autor, uma gestão eficaz está dependente da capacidade de os professores 

estarem ““a par da situação”, de utilizarem estratégias de ensinos eficazes, e de tornarem 

as aulas interessantes para os seus alunos” (Arends, 2008, p.172), da relação e troca de 

conhecimentos entre docente e discente e do modo como cada sujeito da aprendizagem 

comunica, recorrendo ao diálogo honesto e aberto (Arends, 2008).   

Nesse sentido o docente, enquanto mediador e motivador, deve estimular e ajudar o 

aluno a ter acesso à cultura, impulsionando-o a refletir, a ser criativo, a atribuir valor e a 
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desenvolver uma consciência crítica, proporcionando situações que o leve a pensar, a 

desenvolver o raciocínio lógico e a lidar com suas emoções (Cerqueira, 2006). Para tal é 

necessário que o professor tenha a capacidade de agir no sentido de uma escuta sensível, 

ou seja, que tenha disponibilidade para escutar o que aluno diz, seus gestos e suas 

opiniões, principalmente as que são diferentes (Freire, 1996 segundo Cerqueira, 2006). 

Partindo da escuta, o professor abre espaço não só para compreender a construção do 

conhecimento e sua subjetividade, como também a dinâmica da sua sala de aula 

(Cerqueira, 2006). 

Para além disso o professor, enquanto ator no processo de ensino-aprendizagem e 

elemento motivador no desempenho dos alunos, deve ainda ter em conta dois aspetos. O 

primeiro aspeto diz respeito à forma como se vê a si próprio, enquanto pessoa e docente, 

nesse sentido deve ter uma postura consciente acerca do seu próprio estilo de 

aprendizagem, que se reflete no modo como leciona (ensina como gostaria de ser 

ensinado) e preocupar-se em conhecer os estilos e ritmos de aprendizagem dos seus 

alunos para que possa ensinar de acordo com os mesmos. Do mesmo modo deve evitar 

possíveis tendências e estereótipos em relação a cada criança e em relação ao assunto que 

está a ser ensinado.  

O segundo aspeto está relacionado com o modo como é visto pelos seus alunos. 

Enquanto profissional deve procurar dar o exemplo desenvolvendo uma comunidade de 

aprendizagem democrática com base numa preocupação com o outro, assegurando um 

ambiente de cooperação e promovendo o desenvolvimento social e emocional dos alunos 

(Arends, 2008). Ao mesmo tempo deve ser o tipo de professor que investiga e atualiza 

frequentemente os seus conhecimentos, refletindo constantemente acerca da sua prática, e 

planificando as atividades de modo cuidado (em termos de espaço e de tempo), de acordo 

com as necessidades dos seus alunos, numa preocupação de educar indivíduos 

conscientes, críticos e com hábitos de reflexão acerca de si próprios e do mundo. É 

importante que proponha atividades de acordo com os interesses e curiosidades dos 

alunos, com objetivos claros, com vista ao sucesso na sua concretização, criando 

condições favoráveis ao desenvolvimento da autonomia e do potencial do aluno. 

Nessa gestão preventiva, em acréscimo à preocupação com o aluno, é necessário que 

o professor estabeleça regras e procedimentos, deixando claro aquilo que os alunos devem 

ou não devem fazer. Sendo fundamental que se assegure de que os alunos compreendem o 

propósito de cada regra ou procedimento assim como os seus suportes morais ou práticos 
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(Arends, 2008), só assim eles entenderão a sua importância. Como estratégia o professor 

pode incluir os próprios alunos na decisão dessas regras e procedimentos, 

responsabilizando-os pelas escolhas e ao mesmo tempo garantindo mais facilmente a 

interiorização das mesmas.  

Por fim, Arends propõe três perspetivas acerca da gestão da sala de aula que 

considero importantes para este estudo: a teoria do reforço, os processos ecológicos e de 

grupo e os pontos de vista centrados na criança. A primeira é fundamental como fator de 

motivação e está referida no capítulo sobre a mesma (Capítulo 1.3.3.1.). Em relação à 

segunda, a perspetiva ecológica, é interessante a ideia de que, mais do que a preocupação 

com o aluno, a gestão da sala como um grupo é essencial para que se realizem atividades 

importantes de aprendizagem. Para autores como Barker (1968), Doyle (1979, 1986) 

Gump (1967) e Kounin (1970) os professores devem recorrer à cooperação dos alunos, 

como grupo, com o fim de assegurar um bom ambiente de trabalho em sala de aula, e o 

envolvimento continuado nas atividades de aprendizagem social e académica (Arends, 

2008). Nesse sentido devem procurar orientar a conversa, a participação e a 

movimentação dos alunos, recorrendo a procedimentos; devem fazer apresentações e dar 

explicações e instruções claras, procurando evitar mal-entendidos e perturbações por falta 

de clareza na sua comunicação com os alunos. Outras das razões porque esta perspetiva é 

importante está relacionada com a aquisição de competências ao nível da cooperação com 

os outros em tarefas e projetos comuns (ME, 2001). A partir delas, o professor garante 

que, em situações de deslocação ao exterior da escola, como o caso das vistas ao Museu, o 

grupo aja em cooperação e respeito, quer pelos seus pares quer pelo espaço, resultando 

numa experiência sem incidentes.  

Por fim, a perspetiva que defende que as salas de aula devem estar centradas na 

criança, investigadores reformadores atuais, tendo por base as teorias de Dewey, Maslow 

e Rogers, afirmam que o currículo deve ter como objetivo promover de igual modo as 

necessidades sociais, emocionais e académicas dos alunos (Arends, 2008). Kohn (1996) 

segundo Arends, considera que no lugar de exigir que os alunos façam o que os 

professores querem, devemos preocupar-nos em contribuir para que eles se tornem 

pessoas que pensam por elas e que se preocupam com os outros. Esta teoria tem por base 

os princípios construtivistas que tem por objetivo a criação de comunidades de 

aprendizagem onde o aluno possa fazer as suas escolhas e desenvolva a auto-regulação 

(Arends, 2008). 
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Em conclusão, ao garantir uma gestão de sala eficaz, centrada numa preocupação com 

o aluno e o ambiente da sala de aula, o professor garante mais facilmente que a aquisição 

de competências é efetuada com sucesso, num ambiente facilitador de aprendizagens, no 

qual a diversidade de estratégias e a educação para uma cidadania, são estratégias de 

suporte do desenvolvimento cognitivo, social e cultural do aluno. Ao mesmo tempo com a 

aquisição dessas competências o indivíduo estará melhor preparado para atribuir 

significados aos novos conhecimentos que surjam através de uma educação não-formal, 

em ambientes diferentes da sala de aula. 

 

1.3.2.3. Contexto de Educação Não Formal 

Os espaços de aprendizagem não estão limitados à escola (Hargreaves & Fullan, 1998 

segundo Bahia & Janeiro, 2008), pode-se aprender a saber, a saber fazer, a saber 

relacionar-se e a saber ser, em outros contextos educacionais, como as atividades de 

carácter cultural, científica e artística facultadas pelos serviços educativos dos museus, ou 

os meios sociais, a família, os amigos, etc.  

Assim, a educação não formal é definida como “qualquer tentativa educacional 

organizada, sistemática e permanente, que se realiza fora dos quadros do sistema formal 

de ensino e privilegia objectivos do saber estar e fazer” (Fordham, 1993 segundo Bahia & 

Janeiro, 2008, p.39). Procura ir ao encontro das necessidades do indivíduo, sendo flexível 

em relação ao tempo, ao espaço e às atividades de aprendizagem desenvolvidas, 

assumindo-se como um meio de colmatar algumas das carências associadas à sociedade 

atual (Fordham, 1993 segundo Bahia & Janeiro, 2008). ´ 

Por esse motivo, os contextos de educação não formal têm vindo a ter mais impacto 

no cenário cultural e social da atualidade, influenciando marcadamente o desenvolvimento 

pessoal dos seus participantes através das ofertas motivadoras e mais divertidas e 

contribuindo para o aprofundamento dos contextos curriculares ou até servindo de 

plataforma de envolvimento em relação a conteúdos que pertencem a uma educação 

formal. 
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1.3.2.3.1. O espaço do Museu de Arte 

“ (…) a obra de arte é um despoletador de sentidos e um instrumento de enriquecimento 

individual extremamente poderoso” (Honrado, 2007, p.22). 

 

Segundo Parsons (1999), o desenvolvimento da compreensão da arte passa pela 

“análise, estudo e debate de obras artísticas, tendo em conta os interesses dos alunos e 

contextualizando-as em termos do seu mundo real, da comunidade e do meio envolvente” 

(Bahia, 2008, p.142). Nesse sentido é fundamental que o contacto com a obra de arte 

possa ser vivenciado de modo direto, através de uma relação material com a sua 

tridimensionalidade (Silva, 2007), que resulte em experiências significativas, ou seja, num 

conjunto de aprendizagens, emoções, sensações e vivências, que contribuam para o 

desenvolvimento humano, sendo que a arte “ganha sentidos sempre que é retomada pela 

experiência de quem se relaciona com ele, do público que coopera ou luta com ela.” 

(Monteiro, 1992 citado por Honrado, 2007, p.20) 

Francis Bacon foi o primeiro autor sensível à missão pedagógica das coleções de arte, 

contudo só mais tarde, com Albert Lichtwark, se destacou a importância do serviço 

educativo no contexto do museu, como território que contribui para a educação cultural e 

artística do indivíduo (Fróis, 2008). Lichtwark enquanto diretor do “Museu de Arte de 

Hamburgo” entre 1886 e 1914, entendia que a estratégia mais adequada ao 

desenvolvimento da educação artística passava pela perceção analítica das obras de arte 

(Fróis, 2008). Também Albert Barnes e Thomas Munro acreditavam que “as artes tinham 

o “poder” de civilizar e humanizar através da convocação das capacidades intelectuais, 

morais e estéticas dos cidadãos” (Fróis, 2008, p.64), contribuindo para a afirmação do 

serviço educativo como órgão fundamental na ação educativa do museu. Deste modo os 

museus ao abrirem as portas ao público, além da responsabilidade de escolha e 

conservação das obras, passariam a comprometer-se com a construção de programas que 

resultassem no envolvimento com as coleções do público jovem e adulto, (Fróis, 2008). 

Dewey (1959) foi outro autor indispensável para a educação artística nos museus, 

contribuindo com as suas teorias ao nível da prática educacional e da experiência estética, 

afirmando que a educação é a própria experiência, processo e fim, através da qual se 

reconstrói e reorganiza mentalmente a ação, dando-lhe sentido e criando uma ponte para 

melhor dirigir o curso das experiências futuras. 
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Estes diretores-pedagogos, nomeadamente Lichtwark, Barnes e Munro, e filósofos, 

Bacon e Dewey, ilustram o pensamento e as ações que ocorreram na primeira metade do 

século XX, em relação à importância de um serviço educativo, ao nível dos museus de 

arte, que tivesse um papel determinante na educação cultural, estética e artística dos 

indivíduos. Como consequência, dessas primeiras iniciativas e de uma crescente 

preocupação, por parte de alguns museus de arte, em desenvolver uma pedagogia 

adequada ao conteúdo das exposições que envolva os visitantes, o museu do século XX 

transformou-se numa entidade socialmente visível. Não só por apresentar as obras como 

por representar os princípios culturais, sociais e estéticos de uma determinada sociedade, 

oferecendo aos visitantes desafios e oportunidades de uma educação não-formal, que 

outro tipo de entidade não oferece (Fróis, 2008). 

Atualmente uma ida ao museu é uma experiência multissensorial - visual, táctil, 

auditiva - (Silva, 2007), que pretende desencadear um conjunto de aprendizagens 

fundamentais para a construção das representações e identidades das comunidades 

(Barriga & Silva, 2007). Com essa preocupação o serviço educativo reclama para si a 

responsabilidade de desenvolver programas que recorram a uma prática pedagógica 

contemporânea como a da educação não formal (Honrado, 2007). 

“A preocupação de transmissão de conhecimento ocupa o lugar central e encarna de 

forma bastante eficaz, dinâmica e múltipla o princípio de “entendimento pela partilha” já 

referido, pois nessa mesma transmissão é posto um extremo cuidado de abordagem da obra, 

em função do segmento de público ao qual nos dirigimos. Não se trata, contudo, de uma 

“tradução” ou de uma “simplificação”, muito pelo contrário o objectivo central é o de 

estimular através do contacto com a obra de arte, competências específicas ao nível físico e 

psíquico que permitam ao sujeito uma melhor relacionamento consigo próprio e com o 

mundo, ou seja, o seu desenvolvimento mais equilibrado como ser humano.” (Honrado, 

2007, p.22) 

Cada vez mais o objetivo do museu é abrir-se a diversos públicos, nomeadamente aos 

mais jovens, por acreditar que esta educação deve começar cedo, com a preocupação de 

formar a sensibilidade estética e artística da criança, as atitudes afetivas e o sentimento 

positivo em relação aos objetos, desenvolvendo o pensamento crítico em relação ao 

passado e ao presente, respeitando a condição dos objetos em fruição (Fróis, 2008).  

Como mediador entre o público e a obra de arte, o museu deve procurar articular o 

que as obras propõem com as competências, conhecimentos, que os visitantes trazem, 

criando espaços que proporcionem o desenvolvimento das capacidades de observação, de 
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exploração e experimentação de novas situações, através das atividades propostas 

(oficinas, jogos, visitas guiadas, entre outros), permitindo o encontro de uma variedade de 

significados a partir do contacto direto com as obras e desenvolvendo novas competências 

a partir das experiências estéticas (Fróis, 2008). O sucesso da experiência (as 

aprendizagens duradouras, significativas e efetivas) e a perceção que o próprio visitante 

tem dela, depende da intersecção de três contextos fundamentais: o contexto pessoal (os 

conhecimentos prévios, as expectativas, as motivações, os interesses, sua biografia, entre 

outros), o contexto socioeconómico e cultural (estrato social, capacidade económica e 

nível cultural do visitante) e o contexto físico (instituição visitada, seu espaço, seus 

objetos, coleções, seus profissionais e serviços disponibilizados) (Silva, 2007). 

Com essa preocupação, os museus, recorreram às teorias de aprendizagem 

construtivista com o objetivo de encontrar uma teoria da educação que enquadrasse a 

forma como concebe o conhecimento e a forma como os indivíduos aprendem.  

Na perspetiva construtivista o indivíduo, enquanto aprendiz, é ativo e responsável 

pela sua aprendizagem, interpretando as suas experiências educacionais, a partir dos seus 

conhecimentos, das suas competências, do seu percurso de vida, da sua bagagem cultural 

e da sua motivação pessoal. O educador e a instituição educativa, apesar de detentores de 

conhecimentos, são encarados como facilitadores e potenciadores do processo de 

aprendizagem, tendo acima de tudo o papel de criar ambiente e condições apropriadas ao 

desenvolvimento e construção das competências necessárias a essa aprendizagem. Neste 

sentido a interpretação, o modo como o indivíduo constrói os significados para o mundo 

que o rodeia, ganha um papel fundamental (Silva, 2007), principalmente por esse processo 

mental implicar “o desenvolvimento de competências de análise, crítica e síntese capazes 

de enquadrar o contínuo processo de modificação, adaptação e extensão que a 

aprendizagem ao longo da vida implica.” (Silva, 2007, p.59) Logo é fundamental dotar os 

indivíduos de conhecimentos (os conhecimentos prévios a que irão recorrer no momento 

do contacto com a obra) que lhes facilitem essa atribuição de significados.  

Por esse motivo, a participação em atividades de carácter cultural e artístico, ao nível 

de uma educação não-formal, como acontece nos museus de arte, tem vindo a ganhar 

importância, pela influência que exerce no desenvolvimento pessoal dos seus 

participantes, ao nível do pensamento simbólico, de imagens e operações mentais (Piaget, 

1971), possibilitando a invenção flexível do futuro individual e coletivo (Vygotsky, 1978; 

Bahia & Janeiro, 2008).  
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“Os museus em geral, e as exposições em particular, têm o potencial de ampliar, 

expandir e reestruturar os esquemas conceptuais e mentais dos visitantes. Esta ampliação e 

reestruturação é o resultado de um processo de interpretação aberto e activo, no qual o 

campo da educação nos museus deverá incidir de forma cada vez mais consciente. Uma 

interpretação a partir dos objectos e das relações estabelecidas com estes, capaz de criar 

desafios que conduzam os sujeitos à resolução de problemas que permitam reelaborar e 

acomodar os conhecimentos prévios construindo novos significados e aprendizagens.” 

(Silva, 2007, p.60) 

 

Como tal, são importantes as parcerias estabelecidas entre os serviços educativos dos 

museus, as escolas e a comunidade, com o intuito de promover o desenvolvimento dos 

seus utentes ao nível cognitivo, criativo e emocional, através da divulgação do património 

cultural e artístico Português e Internacional. Incentivos importantes no que respeita à 

valorização da herança cultural e natural, fomentando o conhecimento, o respeito e a 

valorização da diversidade (Bahia & Janeiro, 2008). 

Outro ponto fundamental a ter em conta está relacionado com a natureza das 

atividades programadas pelos serviços educativos, estas devem estimular os vários 

sentidos dos participantes, de modo a que os obrigue a desenvolver diferentes estratégias 

de abordagem e dê acesso a tipos de informação diferenciados. Essas atividades 

educativas (as oficinas, as dramatizações e os jogos, acompanhados por materiais 

pedagógicos) são elaboradas de modo a envolver a mente, as mãos e permitir a reflexão 

sobre a prática realizada, sobre o que se aprende e como se aprende (Silva, 2007). Por esse 

motivo cada vez mais são organizadas em torno de temas, de conceitos-chave e de 

desafios, abordando assuntos específicos presentes nas coleções, que impliquem uma 

participação direta dos participantes na sua resolução, envolvendo-os nas tarefas com 

recurso à inteligência emocional e afetiva, ou seja criando um espaço onde a 

aprendizagem se faz através do aprender-fazendo, fazer-pensando e pensar-envolvendo-se 

(Silva, 2007). Simultaneamente, a interação entre os participantes ao longo das atividades, 

os objetos do conhecimento com que interagem e os orientadores podem facilitar o 

desempenhar um papel ativo em todo o processo de valorização do mundo, de si próprio e 

dos outros, através da oportunidade única de contemplar múltiplas vozes e desenvolver 

formas críticas e criativas de estar e ser (Bahia & Janeiro, 2008). 
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Pela multiplicidade de experiências que disponibiliza, a visita ao museu funciona 

como fator de motivação. Aliando esse fator ao facto de proporcionar uma aprendizagem 

não formal, com atividades de aprendizagem cativantes, divertidas, que acontecem fora de 

um ambiente de aprendizagem formal como a sala de aula, num contexto de aprender 

“brincando”, com um tempo e espaço muito próprio e que se desenvolve ao longo da vida, 

pode servir de recurso de ensino e de aprendizagem de um educação formal como a que 

acontece em sala de aula, sendo por isso um bom aliado na sustentação de um ensino, 

estimulando as aprendizagens escolares.  

“A exposição a obras de arte, o treino da visualização, o apelo à análise minuciosa de 

imagens e à reflexão crítica, a diversificação de estratégias educacionais, a prática e o treino 

continuado e orientado por um especialista, o respeito pela individualidade expressiva do 

educando e a presença de um clima criativo parecem ser elementos facilitadores da 

compreensão e expressão artística” (Bahia, 2008, p.146). 

Por isso é muito importante que o docente consiga estabelecer um encadeamento 

entre as experiências realizadas no museu e a experiência em sala de aula, trazendo à 

memória as aprendizagens do museu, discutindo e avaliando-as em sala de aula, fazendo o 

paralelismo com os conteúdos aprendidos em situação de uma educação formal. Com esta 

relação, sala de aula e museu, o professor garante uma interiorização mais eficaz das 

competências, estabelecendo relações entre os conteúdos que são teórico/práticos com a 

realidade vivenciada no exterior da sala de aula, complementando as aprendizagens e 

dando um sentido ou aplicação prática aos novos conhecimentos adquiridos, ao mesmo 

tempo que consolida os conhecimentos anteriores. 

Por fim, ao ter esta vertente educativa, cada vez mais a tendência do museu vai no 

sentido do alargamento dos públicos e da educação permanente, procurando dirigir-se 

cada vez mais aos adultos, às famílias e contribuindo para uma inclusão social, numa 

tentativa de responder às mudanças económicas e demográficas atuais (Camacho, 2007), 

bem como de afastar a ideia de que o museu se destina a um determinado nível social ou 

de complexidade intelectual (Honrado, 2007). Numa tentativa de combater a iliteracia 

estético-visual e contribuir para a formação de visitantes adultos autónomos (Fróis, 2008), 

para a educação ao longo da vida e com isso para a formação cultural do indivíduo 

(Barriga, 2007). 
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1.3.3. OUTROS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O PROCESSO DE APRENDIZAGEM  

A aprendizagem é um fenómeno extremamente complexo, originando uma mudança 

mais ou menos permanente resultando da experiência da interação com o meio (Bahia, 

2008). Envolve não só aspetos cognitivos, como emocionais, orgânicos, psicossociais e 

culturais, e que resulta do desenvolvimento de aptidões e de conhecimentos, bem como da 

transferência destes para novas e diferentes situações (Lima, 2008). Assim sendo, torna-se 

não só necessário refletir sobre a importância do conhecimento previamente adquirido, 

como também sobre as experiências dos alunos, sobre a relação interdependente entre 

professor, aluno e conhecimento e sobre o contexto de aprendizagem, uma vez que todos 

estes aspetos refletem-se na predisposição, ou não, na aquisição e apropriação de novo 

conhecimento, e no desenvolvimento de competências essenciais. 

A importância da motivação e da auto-regulação enquanto aspetos facilitadores de 

aprendizagem é, hoje em dia, amplamente reconhecida (Arends, 1995; Silva e Sá, 2003). 

A motivação para aprender enquanto força que ativa e orienta uma ação, um 

comportamento ou uma conduta, podendo ser desencadeada por necessidades pessoais ou 

sociais (Woolfolk & McCure, 1986). A auto-regulação porque se refere a um conjunto de 

processos e atitudes que permitem aos alunos desenvolver a sua própria aprendizagem e 

com isso exercer um certo controlo sobre os seus processos cognitivos, metacognitivos e 

motivacionais de forma a obter melhores resultados escolares (Silva e Sá, 2003). 

Na literatura existem inúmeras teorias que procuram explicar porque o aluno 

desenvolve ações específicas para aprender, em contexto escolar, e porque despende 

esforço para o fazer, que apontam para aspetos distintos: necessidades, objetivos, valores, 

expectativas, crenças, entre outros. Tendo em conta estas teorias, considera-se, hoje em 

dia, que existem certas características do ambiente de sala de aula, da natureza das 

atividades, da relação professor-aluno e das próprias características dos alunos que ativam 

uma série de comportamentos que o levam a aprender em contexto escolar (Arends, 

1985). São esses aspetos que serão explorados em seguida.  

Sobre o ambiente da sala de aula existem duas perspetivas diferentes, uma que tem 

por base o sistema social, em que os principais determinantes do comportamento dos 

alunos são as suas necessidades pessoais, o interesse individual que trazem consigo para a 

escola e o grupo social que se desenvolve a partir da interação dos alunos entre si e o 
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professor (Getzels-Thelen), e uma segunda perspetiva denominada ecológica na qual a 

aula e as suas atividades são os elementos centrais da vida na sala de aula (Doyle). Ambas 

salientam a importância de se estabelecerem ambientes de sala de aula produtivos onde os 

alunos trabalhem em cooperação com os colegas e o professor, empenhando-se nas tarefas 

escolares propostas (Arends, 1995), condição importante para que estejam presentes, 

todos os elementos necessários a que aconteça uma aprendizagem. Um ambiente de sala 

de aula produtivo, tendo por base as ideias que serão apresentadas no capítulo sobre a 

gestão da sala de aula, inclui um ambiente variado e com novidades, onde a curiosidade 

do aluno seja trabalhada, as regras sejam explícitas, se promova a cooperação entre pares, 

evitando a competitividade e conduzindo a níveis mais altos de motivação intrínseca, e 

que seja caracterizado por atmosfera calma e que facilite a concentração, entre outros 

(Sprinthall & Sprinthall, 1993).  

1.3.3.1.  A Motivação 

É neste ponto da reflexão que introduzo a motivação, uma das forças importantes que 

orientam as ações dos alunos, e dos professores, ajudando-os a ultrapassar os obstáculos, 

os desafios, quer estes tenham a forma de aluno ou conhecimento, produzindo uma 

relação professor, aluno e conhecimento, produtiva e estimulante para que todos fiquem a 

ganhar no fim. Todavia o conceito de motivação é muito abstrato para que possa por si só 

explicar-se, visto ser na sua essência um impulso interno que leva à ação e que por isso 

não é visível, ou até mesmo observável, ainda que tenha dois impulsionadores distintos, 

um interno e um externo (Arends, 1995). Interno quando motivado por uma satisfação de 

aprender ou de realização, fundamentos da Teoria Humanista, e externo quando essa 

motivação é despoletada por acontecimentos externos ou satisfações externas, como a 

recompensa, base da Teoria Comportamentalista. No entanto qualquer um deles é 

desencadeado por uma necessidade (Murray), uma vez que o ser humano é um ser de 

necessidades e por isso dependente, toda a sua vida, da satisfação dessas necessidades. 

Com origem nessa ideia Maslow apresentou, nos anos 40, a teoria da hierarquia das 

necessidades, desenvolvida mais tarde por outros autores, mas que mantém por principio 

o pensamento de que o ambiente, as características individuais de cada um e as suas 

necessidades, determinam a forma específica como nos comportamos perante determinada 

situação (Woolfolk & McCure, 1986) e desse modo influenciam a nossa motivação, 

reforçando-a ou diminuindo-a, determinando o modo como agimos continuamente.  
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Assim e retomando o contexto da sala de aula, pode-se afirmar que é necessário que o 

aluno seja influenciado de um modo positivo, motivando-o, e aqui introduzo um novo 

elemento, o conceito de reforço, proposto por Skinner como um complemento à teoria 

comportamentalista. O reforço positivo, que encarado como uma espécie de força, 

estimula e aumenta a probabilidade de ocorrência da resposta acertada, proporcionando 

aprendizagens e motivando para as aprendizagens seguintes (Skinner). Esse estímulo pode 

passar por um incentivo, o feedback do professor, um apoio, o olhar, o sorriso, entre 

outros, aspetos que na relação professor-aluno podem contribuir para que o aluno repita 

determinado comportamento. Contudo, nem sempre esse reforço é valorizado pelos 

alunos, por exemplo, a adolescência é uma idade em que a maior parte dos alunos deseja 

ser como os pares e não destacar-se eles, neste caso o elogio pode não funcionar (Bahia, 

2008).  

Não obstante e voltando à teoria das necessidades, com reforço ou sem reforço, 

continua a ser imprescindível que o aluno, enquanto recetor de conhecimento, esteja apto 

para formalizar esse processo. Para tal é necessário que as necessidades consideradas mais 

básicas estejam satisfeitas, como as necessidades físicas, e depois as de segurança, 

seguidas das de amor/relacionamento e de estima, para que a necessidade de auto-

realização, fundamental para a motivação e para a aprendizagem sobrevenha. Contudo 

nem sempre acontece, transformando este objetivo numa tarefa complicada de concretizar 

e até desanimador para o professor, visto que promover essa motivação em sala de aula 

quando as necessidades mais básicas não estão satisfeitas é um objetivo complicado.  

Para além de toda a complexidade já referida, o sistema envolvido no processo 

ensino-aprendizagem no que reporta à motivação é um ciclo fechado dependente, em que 

o resultado de todas as expectativas e ações dos dois intervenientes, professor e aluno, 

revertem numa reação/conduta e em expectativas que vão influenciar a ação seguinte e 

criar novas expectativas. Nesse contexto deparamo-nos com a teoria da atribuição de 

Weiner, que explica que o modo como as pessoas percecionam e interpretam as causas 

dos seus sucessos e fracassos é o principal determinante da sua motivação para o sucesso 

(Arends, 1995). Segundo Weiner, o sucesso ou fracasso pode ser atribuído a quatro causas 

- capacidade, esforço, sorte e dificuldade -, permitindo que o ser humano possa atribuir o 

seu sucesso a qualquer uma dessas causas. Por exemplo, algumas pessoas atribuem o seu 

sucesso às suas capacidades ou à sorte, e o seu fracasso à falta de esforço ou à falta de 
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capacidade. As primeiras são consideradas pessoas com uma elevada motivação para o 

sucesso e as segundas com uma baixa motivação para o sucesso. No entanto, o importante 

é que com base nesse conhecimento o professor pode contribuir para a modificação das 

perceções que o aluno tem de si mesmo, e consequentemente, o aluno através de um 

aumento do esforço aplicado à situação que se quer bem-sucedida, pode modificar o 

resultado e contribuir para uma maior confiança em si mesmo (Arends, 1995), 

pensamento que traz esperança para a relação professor-aluno no que diz respeito ao 

processo ensino-aprendizagem.  

Concluo assim que, independentemente de qualquer uma das teorias ter postulados 

acertados e pontos que ainda precisam de ser desenvolvidos, satisfeitas as necessidades 

essenciais ao bem-estar do aluno, criado um ambiente de sala de aula produtivo e 

estimulante e encontradas as causas de sucesso ou fracasso que necessitam de ser 

trabalhadas através de um reforço, como um maior empenho e dedicação, o aluno poderá 

experimentar uma sensação de experiência agradável, quando aprende novo 

conhecimento. Essa sensação é denominada de experiência de fluxo (Csikszentmihalyi, 

1990), que é uma experiência que proporciona um grau de satisfação, envolvendo 

totalmente o aluno na tarefa escolar. Isto implica um contributo da parte do professor, 

através de uma boa planificação ao nível das experiências e da aula, que corresponda ao 

nível de competências do aluno, definida com objetivos claros de modo a que seja legível 

para os alunos o que é esperado deles e o que é suposto realizarem, e que ao mesmo 

tempo seja desafiante e motivadora (Arends, 1995). Simultaneamente é importante que os 

professores facilitem o feedback e o conhecimento dos resultados durante as aulas, 

valorizando não só a capacidade do aluno como o esforço, sendo que o feedback de uma 

boa realização contribui para a motivação intrínseca e o de uma realização pobre dá ao 

aluno informação preciosa para se aperfeiçoar (Arends, 1995). Outros aspetos importantes 

que ajudam na motivação passam pela variedade de atividades a realizar, como o uso de 

puzzles ou jogos, ou o recurso a visitas de estudo, música, tornando mais convidativa a 

aprendizagem, e pelo método de instrução que deve ser intercalado com exposição oral, 

trabalho individual, em pequenos grupos, discussão, no sentido de manter o interesse os 

alunos pela escola e pelo trabalho escolar (Arends, 1995).  

Por fim resta-nos perceber o contributo do constructo da auto-regulação, que tal como 

o anterior mantêm uma relação muito próxima e dependente com o fator motivação.  
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1.3.3.2.  A Auto-regulação 

A auto-regulação é definida como o conjunto de processos e atitudes adotados pelos 

alunos na aquisição e desenvolvimento de conhecimentos e competências, e só influencia 

a aprendizagem se o aluno tiver consciência do que sabe e do que não sabe, e se ao 

mesmo tempo conhecer as exigências da tarefa proposta, apreciar quais os seus recursos 

(internos e externos) que o vão poder ajudar a realizar a tarefa e conseguir avaliar o nível 

de realização de modo a poder alterar os procedimentos utilizados no caso de o resultado 

alcançado não o satisfazer (Silva e Sá, 2003). Contudo este constructo também não é 

simples de avaliar, uma vez que envolve e integra variáveis psicológicas de natureza 

muito diversa, como a motivação, a metacognição e a vontade e emoção, que podem 

moderar ou mediar a aprendizagem, a partir da diversidade de paradigmas e de modelos 

teóricos adotados (Silva e Sá, 2003). 

Assim, no seu dia-a-dia, o aluno tendo conhecimento do conhecimento que detém e 

de como o usar, dos objetivos da tarefa e do seu grau de dificuldade, e fazendo uso da sua 

vontade para atingir os fins exigidos pela tarefa, a partir do uso da auto-regulação, serve-

se de um conjunto de ações que o ajudarão a modificar o estado atual dos acontecimentos, 

quer porque estes se afastam dos objetivos a atingir, quer porque se pretende executar 

novas atividades (Silva e Sá, 2003). Algumas dessas ações são: a) a auto-monitorizar, 

tomando o aluno consciência, a um nível interno, das ações que está a realizar, dos 

procedimentos que está a adotar e dos resultados que está a obter, e a um nível externo, 

das reações dos outros face às suas ações e aos obstáculos e impedimentos da tarefa, o que 

o ajuda a refletir tanto sobre os progressos que estão a ser alcançados como sobre as 

dificuldades que estão a ser detetadas e que o impedem de cumprir a tarefa de um modo 

bem-sucedido (Silva e Sá, 2003); b) e auto-avaliar, através das quais o aluno avalia os 

resultados obtidos e a eficácia das suas ações e dos procedimentos que adotou, o que 

desencadeia uma auto-reação que pode ser de satisfação ou insatisfação. Se for de 

satisfação o aluno sente-se incentivado a manter os esforços até ali utilizados para resolver 

a tarefa, valorizando as estratégias que utilizou, o que leva a um aumento da auto-estima. 

Se o resultado for de insatisfação, ele vai afetar o seu bem-estar e com isso obrigá-lo a 

fazer um esforço maior para melhorar os resultados, mas também pode influenciar o aluno 

negativamente levando-o a desistir, a reagir de um modo pessimista e a evitar 

comportamentos que o levem a atingir objetivos idênticos. Por isso é muito importante 
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que a ação de auto-regulação surja de uma interação entre as três dimensões: 

metacognitivas (o aluno deve conseguir controlar os atos cognitivos), motivacionais (a 

ação tem de ser intencional e por isso tem de existir metas a atingir ou a evitar, havendo 

para tal a necessidade de introduzir um motivo para a realização da tarefa que ajudará a 

que ela seja cumprida com sucesso) e comportamentais (o aluno deve conseguir controlar 

as suas ações de modo a atingir os objetivos e por isso deve conseguir manter-se 

empenhado, resistindo aos fatores externos e internos que possam comprometer os 

resultados) (Silva e Sá, 2003). 

1.3.3.3.  Síntese 

Estas variáveis contidas em todo o processo de aprendizagem são interdependentes, e 

fazem parte de um processo complexo e longo, que tem como finalidade levar o aluno a 

um melhor conhecimento, a um maior controlo de si mesmo e dos seus processos de 

aprendizagem e consequentemente a uma maior autonomia enquanto recetor e emissor de 

aprendizagens. Este processo inicia-se com uma atitude de vontade, ou seja, de 

necessidade de aprender, de sucesso, de conhecimento e de novas experiências, que 

depois exige um saber acerca do conhecimento que o aluno já detém e de como esse 

conhecimento prévio pode ajudar a adquirir e produzir novo conhecimento, através do 

controlo dos processos de aprendizagem. É neste momento que surge o fator de auto-

regulação, que guiará todo o processo e o orientará de modo a que os objetivos da tarefa, 

da aprendizagem, sejam atingidos, através da própria monitorização das suas estratégias e 

do seu comportamento perante a realização e cumprimento da tarefa e da avaliação dos 

procedimentos adotados e dos resultados obtidos, que reverte em satisfação ou 

insatisfação perante o empenho e a estratégia adotada. Ao reverter-se em satisfação 

automaticamente o aluno encontrar-se-á mais motivado para aprender e desse modo dar 

continuidade a este ciclo, pois as expectativas de sucesso foram alcançadas o que leva o 

aluno a investir numa nova situação de aprendizagem.  

Importa agora destacar que seja qual for o resultado, o importante é que o aluno 

consiga não só compreender e executar todo o processo autonomamente, mas que 

simultaneamente consiga compreender a transversalidade metodológica existente entre 

todas as áreas disciplinares, ou disciplinas, e com isso ser capaz de fazer transferência não 

só de conhecimentos como dos processos metodológicos que utilizou para atingir esses 

conhecimentos, capacitando-o de os aplicar nas diferentes áreas do saber. 



57 

 

2. CONTEXTO CURRICULAR   

Neste capítulo pretende-se fazer uma abordagem aos objetivos definidos no currículo 

que regulam a Educação em Portugal, a um nível geral e ao nível da Educação artística. 

Nesse sentido procurou-se estabelecer ligações entre o que está definido no currículo e as 

estratégias que podem ser adotadas com o fim de atingir as competências essências. 

 

2.1. O CURRÍCULO NACIONAL DO ENSINO BÁSICO: COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS  

Em 1996, o relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação 

para o século XXI, reforçou que as políticas educativas devem contribuir para um 

permanente “enriquecimento dos conhecimentos, do saber-fazer, mas também e talvez em 

primeiro lugar, como uma via privilegiada de construção da própria pessoa, das relações 

entre indivíduos, grupos e nações” (Delors, 1996 p.12). 

Essa definição de estratégias resultou na reformulação do Currículo Nacional, em 

2001, com o objetivo de atingir uma compreensão do currículo mais abrangente e 

conducente com as orientações da UNESCO. Nesse sentido, foi introduzido o conceito de 

competência, uma relação combinada entre conhecimentos, capacidades e atitudes, que ao 

ser adquirida faculta uma capacidade para agir com uma atitude adequada a uma 

determinada situação, denominado por conhecimento em uso, implicando um saber em 

ação mais do que um saber memorizado (ME, 2001).  

Sendo o ensino básico obrigatório, com este novo modo de pensar criaram-se as 

competências essenciais, que integram dois tipos de saber a atingir, as competências 

específicas que já existiam e estavam dependentes das disciplinas, ou áreas disciplinares, e 

do seu currículo específico, e as gerais. Estas últimas têm por base, um conjunto de 

valores e de princípios, imprescindíveis à obtenção de aprendizagens com qualidade, 

sendo transversais a todas as disciplinas e áreas disciplinares e devendo por isso serem 

desenvolvidas ao longo de todo o ensino básico (ME, 2001).  

O Currículo Nacional prevê assim, que a partir do trabalho/relação professor-aluno 

com base nas competências gerais, seja mais acessível e eficaz atingir as competências 

específicas, a cada uma das disciplinas, visto que as habilitações de carácter geral 

sustentam-se num conjunto de valores e princípios, que têm por finalidade o saber fazer, o 
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saber estar e o saber ser, que são transversais a todas as áreas disciplinares através da sua 

aplicação mais específica (ME, 2001).  

Partindo deste pressuposto, o professor ao trabalhar primeiro com os seus alunos, as 

competências gerais, facilita que estes se encontrem a um nível de predisposição que lhes 

permitirá a aquisição dos conhecimentos a lecionar na disciplina, e deste modo a aquisição 

das competências específicas definidas por cada disciplina. 

Recuperando a problemática dos dois fatores do processo ensino-aprendizagem, e 

aliando-os à questão da aquisição das competências essenciais, torna-se fundamental 

compreender de que forma estes – motivação e auto-regulação - facilitam o 

desenvolvimento das mesmas.  

Um aluno motivado para aprender estará propenso a desenvolver uma série de ações 

com vista a adquirir conhecimento novo. Neste processo, ele irá também adquirir outras 

competências, gerais ou específicas, sobre as quais poderá refletir e desenvolver 

consciência acerca do conhecimento que detém. Ou seja, para que a aprendizagem 

aconteça é necessário que haja uma reflexão consciente, quer acerca dos conhecimentos 

adquiridos quer dos problemas que vão surgindo.  

Esta consciência permitirá que desenvolva um conjunto de procedimentos e atitudes 

que irão ajudar-lhe a desenvolver a sua própria aprendizagem. Deste modo o aluno estará 

predisposto a adquirir as competências gerais, que facilitarão a predisposição para adquirir 

as competências específicas, que têm por base um conhecimento em uso que o habilita 

para a resolução de problemas do dia-a-dia. Como exemplo, um aluno que seja capaz de 

adotar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões 

(competência geral), conseguindo identificar os problemas, propor estratégias criativas, 

perceber a eficácia das estratégias propostas e confrontá-las com outras alternativas numa 

procura da melhor resposta, é um aluno que face à disciplina de Artes Visuais será capaz 

de procurar soluções originais, diversificadas, alternativas para os problemas, 

selecionando a informação de acordo com o problema (competência específica – 

Desenvolvimento da Criatividade) e posteriormente pronunciar-se criticamente em relação 

à sua estratégia e à dos outros (competência específica – Desenvolvimento da capacidade 

de expressão e comunicação).  
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Simultaneamente ao ter a noção do conhecimento que detém, através da uma reflexão 

crítica que lhe possibilita um autoconhecimento, saberá reconhecer o conhecimento que 

falta adquirir de modo a atingir os seus objetivos escolares, ou de vida.  

Tudo isto habilitará o aluno da capacidade de fazer uma auto-regulação das suas 

competências e desenvolver atitudes e métodos que lhe permitirão alcançar os novos 

conhecimentos. É um processo interdependente que tem como finalidade a promoção de 

uma autonomia, por parte do aluno, no processo de aprendizagem. Ao mesmo tempo, 

permite que o professor consiga chegar até ao aluno facultando-lhe os instrumentos que o 

dotarão desta autonomia.  

Contudo a tarefa não é fácil, mas torna-se imprescindível que o professor não se 

desmotive e crie estratégias que envolvam individualmente o aluno e que ajudem a turma. 

Para tal é necessário um trabalho contínuo, ao nível de um ensino mais individualizado, 

ou de um ensino dirigido para o coletivo da turma, que ajude a superar as dificuldades de 

cada um. Exigindo uma constante atualização das dificuldades sentidas pelo aluno ou pela 

turma de modo a que possa reajustar os conteúdos e as metodologias aplicadas. 

Simultaneamente o professor, ao trabalhar os conteúdos a ensinar deve ter a preocupação 

de se enquadrarem num contexto que seja próximo aos alunos (Delors et al. 1996)., 

direcionado para as suas inquietações com o objetivo de que as competências adquiridas 

possam ser aplicadas no dia-a-dia, dando uma utilidade às aprendizagens diferente 

daquela proporcionada pelo conhecimento memorizado, sem qualquer utilidade práticas. 

Uma das hipóteses é direcionar o ensino-aprendizagem para a resolução de problemas, 

método utilizado pela Bauhaus (Eisner, 2002). 

 

2.1.1. A EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NO CURRÍCULO: COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 

“ «A actividade artística começa no momento em que o homem se encontra frente a 

frente com o mundo visível como algo terrivelmente enigmático… Na criação de uma obra 

de arte o homem entrega-se a uma luta com a natureza não por sua existência física, mas por 

sua existência espiritual» ” (Fidler, 1876 citado por Betâmio de Almeida, 1967, p.10).  
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A Educação Artística é uma área indispensável ao desenvolvimento da expressão 

pessoal, social e cultural de cada aluno, por articular faculdades como imaginação, razão e 

emoção, influenciando o modo como se aprende, como se comunica e como se interpreta 

o sentido do dia-a-dia (ME, 2001), contribuindo para o desenvolvimento de diferentes 

competências, que se refletem no modo como se pensa, no que se pensa e no que se 

produz a partir desse pensamento.  

Autores como Herbert Read e Platão concedem à Arte o papel central dentro da 

escola (Betâmio de Almeida 1967), devendo por isso assumir uma função sustentadora e 

central de toda a educação (Read, 2007). Uma vez que as funções mentais envolvidas 

tanto na arte como na educação, são comuns: o pensamento, o sentimento (perceção), a 

sensação e a intuição (Read, 2007), a influência que a Educação Artística tem na formação 

e desenvolvimento do indivíduo é inquestionável. Por esse motivo, é importante perceber: 

que entendimento é feito, no Currículo Nacional, acerca da sua definição? Como foram 

delimitados os eixos estruturantes que serviram de base para determinar as competências 

específicas? De que forma estas se relacionam com as competências gerais?  

No vasto campo da Educação Artística, onde se enquadram as disciplinas 

relacionadas com Educação Visual, foram definidos quatro grandes eixos estruturantes e 

inter-relacionados: a apropriação das linguagens elementares das artes, o 

desenvolvimento da capacidade de expressão, o desenvolvimento da criatividade e a 

compreensão das artes no contexto. Estes eixos têm como objetivo proporcionar ao 

aluno experiências que lhe permitam vivenciar aprendizagens diversificadas, ao mesmo 

tempo que desenvolvem competências artísticas, fortalecem a sua identidade pessoal e 

social, e aumentam os conhecimentos ao nível de uma literacia estético-visual (ME, 

2001).  

Com base nesses objetivos, definiram-se competências específicas que foram 

articuladas em três grandes eixos estruturantes: fruição-contemplação, produção-

criação e reflexão-interpretação, que procuram contemplar todas as dimensões de 

trabalho ao nível da disciplina, com o objetivo de dotar o indivíduo das competências 

necessárias ao entendimento do mundo, estético-visual, que o envolve.  

Cada um desses eixos tem um papel fundamental na aquisição de conhecimentos ao 

nível estético-visual, que contribuirão para um desenvolvimento ao nível de uma 

Educação Artística e Estética. Da relação das três dimensões resultaram dois domínios de 
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competências específicas: a comunicação visual e os elementos da forma (ME, 2001). 

Estes domínios delegam na educação artística o desenvolvimento e interiorização de uma 

série de “operações” que são transversais a outros domínios do conhecimento como a 

observação, a visualização, a interpretação, a inovação e a reflexão e que dependem de 

processos psicológicos básicos como a perceção, a imagética, as operações mentais, a 

criatividade, qualquer uma responsável pelo pensamento e pelo código visual (Bahia, 

2010). 

Existem várias abordagens que servem de exemplo sobre como pôr em prática as 

aquisições das competências, das quais destaco a abordagem metodológica de Barbosa, 

que se aproxima mais da ideia implícita no currículo, que depende dos seus eixos 

estruturantes e estabelece relações com as dimensões essenciais: sentir, agir e conhecer 

(ME, 2001).  

A proposta da autora não se baseia tanto em conteúdos, mas em ações: fazer arte, 

saber ler a obra de arte e conhecer a contextualização (da arte realizada por cada um de 

nós no momento presente da ação e da obra de arte que se vê e se lê).  

Para Barbosa, o fundamental para o desenvolvimento da cognição está na capacidade 

de contextualizar, de “conhecer as condições em que aquelas obras foram feitas, como era 

o mundo naquele momento, como eram as outras artes, comparar com o que é feito hoje e 

com os artistas que trabalham em condições semelhantes” (Barbosa, 2009, p.22).  

Ressalva que todo este trabalho deve ser feito de um modo intercalado, 

ziguezagueando entre fazer e contextualizar o que se fez, ver e contextualizar o que se viu 

e assim por diante (Barbosa, 2009). Defende que a partir deste processo se pode 

desenvolver não só a capacidade de aprender, como de estabelecer uma relação entre 

passado e presente, fazendo uma ponte para o futuro e acima de tudo dar a capacidade ao 

aluno de ler e analisar o mundo em que vive, organizando as suas ideias, dando-lhe os 

instrumentos para que ele através da imagem, ou de outro meio, possa dar respostas mais 

inventivas, o que implica um trabalho poderosíssimo de organização dos processos 

mentais. 

A Arte é deste modo encarada como uma forma de apreender o Mundo que permite 

”desenvolver um pensamento crítico e criativo e a sensibilidade, explorar e transmitir 

novos valores, entender as diferenças culturais e constituir-se como expressão de cada 
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cultura” (ME, 2001, p.155). Sendo que a educação estética e artística facilitam o 

desenvolvimento da abstração (Bahia & Trindade, 2010), o que é fundamental para o 

desenvolvimento humano (e.g. Arnheim, 1990; Eisner, 2002). 

Nesse sentido, aspetos como a criatividade e a liberdade, elementos por excelência 

motivadores, influenciam diretamente o ensinar do docente, e o aprender de cada discente, 

promovendo o aperfeiçoamento e a consolidação do processo educacional, visando uma 

educação de melhor qualidade, na aprendizagem e procura de um melhor 

autoconhecimento. 

Simultaneamente, abrindo caminho à imaginação e à criatividade, problematizando o 

real, interpretando-o e transformando-o, na prática da expressão plástica, estamos a 

desenvolver o exercício de cidadania como um direito à liberdade de criação, à 

participação do indivíduo na sociedade nos processos de decisão cultural, à informação, à 

expressão da diversidade como fundamento de uma verdadeira democracia cultural (Pinto, 

2005). 

Por fim, procurando responder à última questão, um aluno que ao nível do 

Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação seja capaz de aplicar as 

linguagens e códigos de comunicação de ontem e de hoje (competência específica) será 

um aluno que, por exemplo, ao nível das competências gerais é, à partida, capaz de 

mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e 

abordar situações e problemas do quotidiano, e simultaneamente adotar estratégias 

adequadas à resolução de problemas e tomadas de decisões. 

Contudo o facto de trabalhar a competência com sucesso, numa disciplina ligada às 

Artes implicando a liberdade e a criatividade, contribuirá para a sua predisposição no 

cumprimento de outras atividades de outra área disciplinar, aplicando transversalmente 

essa competência.  

Outro exemplo disso é o recurso à metodologia de projeto, tantas vezes usada na 

Educação Artística, e que trabalha a auto-regulação e consequentemente a motivação, e 

que pode servir de método de trabalho para outras disciplinas, por ser uma metodologia de 

aplicação transversal. 
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2.1.2.  Síntese 

No entanto, a definição das competências essenciais embora seja fundamental, não é 

por si só facilitadora das aprendizagens necessárias, ou até mesmo da aquisição das 

próprias competências.  

É importante a introdução de outras linhas orientadoras e simultaneamente produtoras 

da predisposição para a aprendizagem e para o conhecimento. Nesse sentido, e sendo a 

sociedade atual uma sociedade do conhecimento (Hargreaves, 2003), exige-se cada vez 

mais uma melhor qualidade ao nível da educação para todos e em especial para os grupos 

sociais em desvantagem (Ainscow e Ferreira, 2003).  

Esse objetivo impera ao mesmo tempo que o desinteresse pela escola, e 

consequentemente por certas áreas do conhecimento, vai aumentando, tornando 

fundamental que estas se constituam como espaços motivadores e facilitadores da 

construção e desenvolvimento das atitudes e competências, que não são só geradas pela 

obtenção de mais e melhor conhecimento, como ao mesmo tempo geradores de novo 

conhecimento. Sendo a Educação Artística um caminho motivador e expressivo para 

trabalhar com valores e competências, por trabalhar de modo espontâneo e expressivo 

com a capacidade de exteriorização do ser interior, irá contribuir marcadamente para a 

formação do indivíduo e da sociedade a que pertence.  

Conclusão: Se relacionarmos a questão das competências essenciais com os fatores 

de aprendizagem, anteriormente referidos – motivação e auto-regulação -, podemos 

concluir que um bom ambiente de aprendizagem facilita (no aluno) o desenvolvimento de 

certas ações para aprender, ponto onde entra a motivação e o recurso à Arte (com a 

criatividade e a liberdade) como veículo de promoção. Ao estar motivado, o aluno estará 

predisposto para desenvolver competências, sejam estas gerais e por esse motivo 

transversais, ou específicas, sabendo que as competências transversais podem contribuir 

para o desenvolvimento das competências específicas. A aquisição destas últimas 

permitirão ao aluno atingir vários objetivos:  

a) Resolver com criatividade e sucesso os problemas do dia-a-dia; 

b) Desenvolver métodos de organização e de estudo autónomo, com a aquisição de 

competências ao nível da auto-regulação; 
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c) Desenvolver uma auto-consciência crítica sobre o presente e sobre o futuro, 

através da aquisição de competências específicas à Educação Artística. Estas contribuirão 

para uma literacia em Artes, promovendo o desenvolvimento de um pensamento crítico e 

criativo, que através da exploração e transmissão de novos valores contribui para o 

entendimento dos diferentes saberes e culturas, promovendo o respeito pela diferença e 

pelo outro (LBSE, 1986). Tornando o aluno mais consciente do seu lugar no mundo. 

Simultaneamente, o cumprimento destes três objetivos ou os resultados das suas 

ações, irão tornar o aluno mais motivado para aprender, dando continuidade a este ciclo. 
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2.2.  AVALIAÇÃO 

A avaliação das aprendizagens é sempre um assunto difícil de abordar, pela sua 

complexidade e pela tensão que gera. 

É um dos componentes que contribuem para a aquisição de conhecimentos, por ser 

um elemento regulador das práticas pedagógicas e por ter a função de certificação das 

aprendizagens (Abrantes, 2002; Roldão, 2006), permitindo aferir os conhecimentos 

prévios ou adquiridos após a experiência educativa. Nesse sentido, revela-se uma peça 

fundamental no que respeita à própria a aprendizagem, não estando implícito que esteja 

impregnada de um carácter negativo e desmotivador como muitas vezes acontece. 

A reorganização curricular do ensino básico introduziu uma nova visão em relação ao 

currículo, com a aprendizagem por competências; e à avaliação, ao considerar que esta 

“envolve interpretação, reflexão, informação e decisão sobre os processos de ensino e 

aprendizagem, tendo como principal função ajudar a promover e a melhorar a formação 

dos alunos” (Abrantes, 2002 p.10). Nesse sentido, a avaliação implica a utilização de uma 

variedade de modos, como a avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, e a auto-

avaliação; e instrumentos, desde fichas, testes, relatórios, trabalhos práticos, apresentações 

orais, pesquisa, entre outros, adequados à diversidade e natureza das aprendizagens 

(Abrantes, 2002; Fernandes, 2002). 

A avaliação diagnóstica tem como objetivo identificar as competências ou os 

conhecimentos prévios no início da atividade, fornecendo elementos que permitirão ao 

professor fazer a adequação das suas metodologias aos alunos (Cortesão, 2002 p.39). A 

avaliação formativa confere “os aspectos em que as aprendizagens dos alunos precisam de 

ser melhoradas e apontar modos de superar as dificuldades” (Abrantes, 2002, p.10), como 

uma espécie de bússola orientadora (Cortesão, 2002 p.39), devendo por isso ser realizada 

ao longo da atividade. E a avaliação sumativa pretende realizar uma apreciação dos 

resultados obtidos numa experiência educativa e tem um momento específico para 

acontecer, como o fim de uma unidade de ensino, traduzindo de modo sintetizado a 

distância a que o aluno ficou da aprendizagem que se pretendia realizar (Cortesão, 2002).  

Por fim, é necessário que desde o início estejam bem presentes as competências ou 

conhecimentos a desenvolver, implicando que o avaliador planifique estratégias que 

resultem na demonstração de que o aluno adquiriu ou não o conhecimento (Roldão, 2006) 

e simultaneamente construa os instrumentos de avaliação adequados a essa verificação.  

Avaliar é uma ação inerente ao processo de ensino/aprendizagem (Roldão, 2006). 
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SEGUNDA PARTE: METODOLOGIA DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

1.  CARACTERIZAÇÃO GERAL: ESCOLA, TURMA ACOMPANHADA E 

CURSO 

 

1.1.  CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

Neste capítulo pretende-se dar a conhecer a entidade Escola e a sua população 

escolar, contextualizando o ambiente educacional em que se insere a turma que serviu de 

base ao estudo. Nesse sentido procurou-se caracterizar Escola, Turma acompanhada e 

Curso, de modo a estabelecer as justificações para as estratégias curriculares adotadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Entrada da Escola 

 

1.1.1.  A Escola 

A Escola Secundária com 3º ciclo do Ensino Básico Romeu Correia é sede do 

Agrupamento de Escolas Romeu Correia, constituído por várias escolas do 2º e 3º ciclo, 

do ensino basco e jardim-de-infância. Localiza-se no Feijó, concelho de Almada 

(Caracterização da escola no Anexo 25A). 

 

1.2. CARACTERIZAÇÃO DA TURMA ACOMPANHADA  

A turma escolhida para este estudo encontra-se a frequentar o 1.ºano do Curso de 

Educação e Formação (enquadramento do curso - Anexo 25B), de Pintura de Azulejo, o 

que corresponde ao 8.º ano. É composta por 15 alunos, nove do sexo feminino e seis do 

sexo masculino, com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos. Dos 15 alunos, nove 
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encontram-se no 8.ºano pela primeira vez e seis são repetentes (um aluno do 7.ºano de 

escolaridade e cinco do 8.ºano de escolaridade) o que equivale a 40% dos alunos da 

turma.  

Lista de alunos: 

1 - AB; 2 – AS; 3 – CA; 4 – FN; 5- FF; 6 – IM; 7 – IG; 8 – KA; 

9 – MI; 10 – MM; 11 – RC; 12 – RL; 13 – RI; 14 – TM; 15 – NV. 

 

Outro ponto, que consideramos importante de reter, face às estratégias deste estudo, 

está relacionado com o contexto familiar. Conhecer o ambiente familiar em que vivem 

para perceber os problemas que os caracterizam. De um modo geral os alunos da turma 

vêm de um baixo nível cultural e económico, havendo por isso nove alunos a usufruir do 

apoio do SASE
5
, alguns com o escalão máximo, e os restantes evidenciando fracos 

recursos. No que respeita à estrutura familiar, quatro alunos vivem no seio de uma família 

tradicional, seis alunos provêm de uma estrutura familiar monoparental e cinco de 

famílias desestruturadas, concluindo-se que mais de 70% dos alunos da turma vivem em 

ambientes familiares não tradicionais que na maioria das vezes não são funcionais. 

1.2.1.  Problemas diagnosticados 

No início do ano letivo foram diagnosticados, pelos professores do Conselho de 

Turma, alguns problemas nas diferentes disciplinas do currículo. De um modo geral, as 

maiores dificuldades encontram-se ao nível da organização e articulação das ideias 

(compreensão/interpretação); expressão verbal e escrita (conceção de ideias, sobretudo 

quando o ponto de partida não é o quotidiano dos alunos); do vocabulário, que é pobre; na 

ortografia; e na estrutura morfossintática (em particular a construção frásica).  

No que respeita à aquisição de informação, os alunos da turma apenas revelam 

empenho quando solicitados para práticas no âmbito das suas vivências. Neste campo as 

dificuldades diagnosticadas são ao nível da falta de atenção e concentração, o que se 

reflete na fraca capacidade de observação, análise e tratamento da informação. Contudo, 

                                                        
5 Os Serviços de Acção Social Escolar coordenam e trata de assuntos relacionados, por exemplo, com a atribuição de 

subsídios aos alunos 
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quando se envolvem na aprendizagem, acabam por superar, parcialmente, as dificuldades. 

Somando a isso, os alunos acusam uma total ausência de métodos de trabalho, sendo 

visível na dificuldade de organização e de pesquisa, que prejudica o desempenho (no 

tratamento da informação).  

No âmbito das competências artísticas, apesar da maioria dos alunos estar na área 

para a qual são vocacionados, são sentidas algumas dificuldades ao nível da expressão 

visual consequência da ausência de trabalho e da fraca motivação, em termos da 

perspetiva de resultados futuros. Simultaneamente a falta de conhecimentos, no âmbito de 

uma literacia estético-visual impede que evoluam enquanto indivíduos, dificultando o 

modo como se expressam quer visualmente quer oralmente. 

Em relação às atitudes e valores, foram diagnosticados problemas de assiduidade e 

pontualidade, dificuldades no comportamento no que diz respeito à concentração e 

atenção, baixa auto-estima (dificuldades em se exporem, principalmente ao nível dos 

afetos) e baixo conceito de grupo (existem alguns conflitos entre pares).  

 

1.1.2.1. Necessidade de adoção de diferentes estratégias 

Com base no diagnóstico efetuado foram formulados, pelo conselho de turma, alguns 

objetivos a ter em conta durante o ano letivo, que visam trabalhar com os alunos vários 

campos: a necessidade de afirmação e reconhecimento, pela comunidade escolar; 

necessidade de melhorar os comportamentos cívicos e o relacionamento entre pares; a 

necessidade de criar perspetivas de futuro; a necessidade de melhorarem a assiduidade e a 

pontualidade, bem como a necessidade de melhorar ao nível da Expressão Visual na 

vertente prática. 

De acordo com esses objetivos foram elaboradas algumas estratégias 

pedagógicas/didáticas com o fim de ao longo do ano letivo superar as dificuldades, bem 

como de envolver a turma nas atividades, principalmente numa perspetiva de desenvolver 

a autonomia dos formandos. No entanto serão apenas mencionadas as que se referem à 

disciplina em estudo. 
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1.2.2.2. Descrição das estratégias definidas para disciplina de Artes Visuais 

No sentido de melhorar a expressão visual e ao mesmo tempo de trabalhar ao nível da 

aquisição de competências no que respeita à literacia estético-visual, definiu-se que as 

planificações incluiriam, além dos exercícios práticos e das aulas teóricas, visitas de 

estudo ao Museu, como: 

 Museu Berardo, com participação em jogos e/ou oficinas; 

 Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, com visitas 

orientadas. 

Decidiu-se também que os trabalhos práticos deveriam ser faseados de modo a evitar 

a desmotivação e o cansaço, sobretudo por ser uma turma com falta de capacidade de 

concentração e persuasão. 

 

1.3. CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE PINTURA DE AZULEJO 

O Curso de Educação e Formação de Pintura de Azulejo tem a duração de dois anos, 

ao fim dos quais dá equivalência ao 9.ºano de escolaridade. Tem como saída profissional 

artesão pintor de azulejos.  

Como disciplinas específicas tem: na componente Científica as disciplinas de 

Matemática Aplicada e Artes Visuais e na componente Tecnológica as disciplinas de 

Técnicas Simples de Pintura de Azulejo (TSPA), Projeto e Pintura de Painéis de Azulejo 

(PPA) e Técnicas de Acabamento em Azulejo (TAA). 

Este estudo foi elaborado a partir de aulas realizadas na disciplina de componente 

científica Artes Visuais. Neste tipo de cursos, tal como no ensino regular, as visitas de 

estudo constituem estratégias pedagógicas/didáticas que, dado o seu carácter mais lúdico, 

podem servir de estratégia no desenvolvimento da motivação dos alunos.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES  

Neste capítulo pretende-se fazer um enquadramento da disciplina de Artes Visuais no 

Currículo Nacional, em específico no domínio da Educação Artística. Simultaneamente 

serão apresentados todos os elementos utilizados na planificação, implementação e 

avaliação da estratégia educativa definida. O objetivo será o de responder às questões 

iniciais: Como poderá adaptar-se, procurando cumprir os objetivos de uma educação 

artística? Que estratégias a adotar, que resultem num maior envolvimento dos alunos na 

sua própria aprendizagem?  

2.1.  A DISCIPLINA DE ARTES VISUAIS 

Artes Visuais é uma disciplina específica da componente científica do Curso de 

Educação e Formação de Pintura de Azulejo. O seu programa foi concebido com base nos 

princípios conceptuais da disciplina de Educação Visual do 3º ciclo do ensino Básico 

(Anexo 25C).  

Nesse sentido, de acordo com as necessidades educativas e formativas destes jovens, 

que encontram neste curso uma alternativa ao ensino regular, foi delineado um programa 

em que os conteúdos são o resultado do que foi considerado como núcleo essencial e 

estruturante de uma disciplina desta natureza (Anexo 25E).  

Esse programa foi estruturado em cinco módulos que, embora contenham uma 

intenção sequencial, o seu carácter flexível permite que se encare cada um dos módulos 

individualmente, como um todo coerente e específico para determinadas aprendizagens. 

Esses módulos são: Expressão Plástica, Desenho de Observação, Expressão da Cor, 

Desenho Geométrico e Metodologia Projectual Aplicada, e seguem orientações 

programáticas que têm como fim o desenvolvimento do processo criativo, intervindo em 

três dimensões: a expressão livre, o desenho e o processo metodológico do Design.  

Estas dimensões servem de ponto de partida para “uma aprendizagem que integra os 

aspetos criativos, afetivos, psicomotores e cognitivos dos alunos, enquanto seres 

individuais e enquanto seres sociais, preponderantes para o desenvolvimento das 

competências específicas desta área de estudos, mas fundamentais também no âmbito do 

desenvolvimento de competências gerais e transversais” (Programa Componente de 

Formação Científica Disciplina de Artes Visuais
 
, 2005, p.10). 
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2.1.1.  Finalidades 

Esse programa tem como finalidade a aquisição de competências específicas como: 

desenvolver a imaginação na busca de propostas alternativas, no conhecimento de 

novos factos, na exploração de técnicas e materiais e na reflexão sobre os resultados 

obtidos; desenvolver a criatividade na expressão e na comunicação visual e na 

aplicação consciente do processo de resolução de problemas; desenvolver o espírito 

crítico e a fundamentação de juízos visuais próprios, e não os que lhe são “impostos”, 

de que necessita para tomar decisões na contínua escolha entre alternativas; desenvolver 

as capacidades psicomotoras na necessidade de empregar técnicas de representação 

e na realização de objectos e produtos que exigem a manipulação de instrumentos e de 

materiais envolvendo operações técnicas; desenvolver a autonomia na busca de novos 

conhecimentos e na resolução de qualquer problema através da interiorização de 

um processo de actuação; desenvolver a auto-confiança na satisfação da atividade 

conseguida; desenvolver a auto-estima pessoal e o sentido social através do trabalho 

de grupo, que determina a importância das diferenças individuais como contribuição 

para a resolução eficaz de um problema comum; desenvolver o sentido social, a 

vontade para melhorar a qualidade de vida através da observação, análise e discussão 

de problemas que se põem à sociedade (Anexo 25C, p. 3-4).  

 

2.1.2. Critérios de avaliação da disciplina 

O ato de avaliar é uma parte importante do processo ensino-aprendizagem, 

permitindo um acompanhamento mais profundo e orientado do desenvolvimento do 

aluno, regulando todo o processo da aprendizagem.  

Partindo do princípio que a disciplina de Artes Visuais tem por base o programa da 

disciplina de Educação Visual do 3º ciclo do ensino Básico, o Grupo das Artes Visuais da 

Escola Secundária com 3º ciclo de Romeu Correia definiu os critérios de avaliação da 

disciplina com base nos critérios da disciplina de Educação Visual do 7º,8º e 9º (Anexo 

25F) alterando apenas o peso de ponderação dos mesmos na avaliação dos alunos do 

curso.  

Nos Cursos de Educação e Formação, a dimensão sócio-afetiva, que corresponde às 

atitudes e valores, tem um peso maior na nota do aluno (equivalente a 40%), assim 
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mantendo os critérios alterou-se a ponderação do domínio cognitivo para 60% no lugar 

dos 80% e do domínio sócio-afetivo para 40% em vez de 20%.  

A avaliação está organizada segundo três modalidades: a avaliação diagnóstica, 

formativa e avaliativa, resultando num balanço das aprendizagens efetuadas. 

Em relação às competências pessoais e sociais, estas também foram alteradas com o 

fim de se aproximarem mais das necessidades da turma, passando a avaliar de acordo com 

os seguintes critérios: assíduo; pontual; entro ordeiramente; trago o material; tenho o 

telemóvel e aparelhos de som desligados e não lhes mexo durante a aula; aceito e cumpro, 

sem discussão, as instruções do professor e as regras de sala de aula; estou atento às aulas; 

e participo ativamente nas atividades propostas. Os critérios estão escritos na primeira 

pessoa de modo a estabelecer uma maior proximidade com os alunos, uma vez que eles 

também se auto-avaliaram duas vezes por período. 
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2.2.  OBJETIVOS EDUCACIONAIS  

Como foi  referido anteriormente, a disciplina de Artes Visuais tem um programa 

próprio, estruturado em cinco módulos: Expressão Plástica, Desenho de Observação, 

Expressão da Cor, Desenho Geométrico e Metodologia Projectual Aplicada. 

Tendo como finalidade a prática de ensino supervisionada e de acordo com os 

conteúdos anteriormente lecionados pela professora titular da turma, escolheu-se 

trabalhar o módulo da Expressão Plástica, em complemento com o módulo da 

Expressão da Cor.  

O primeiro módulo tem como objectivo desenvolver  as capacidades expressivas do 

aluno “no âmbito da Comunicação Visual, através da utilização consciente de alguns 

dos Elementos Estruturais da Linguagem Plástica [ponto, linha e textura] e da 

manipulação expressiva de alguns materiais e técnicas, como meios e formas de 

expressão” (Anexo 25C, p. 7). 

O módulo da Expressão da Cor tem como finalidade “aplicar conscientemente a Cor 

numa composição visual, através da exploração técnica e expressiva de alguns materiais 

de pintura” (Anexo 25C, p. 7). 

Com base nos objetivos dos módulos, da disciplina (na metodologia, ver subcapítulo 

2.1.1.) e face aos problemas diagnosticados nos alunos, decidiu-se trabalhar o tema da 

Literacia Estético Visual e da Comunicação Visual, presentes no Currículo da 

Educação Artística. 

No âmbito da Literacia Estético Visual foram promovidas quatro visitas guiadas a 

diferentes exposições, complementadas com aulas teóricas e expositivas sobre os 

conteúdos das visitas e os conceitos necessários aos trabalhos práticos.  

Esta estratégia pedagógica/didática teve como fim contribuir para a preparação e 

sensibilização de alguns conteúdos a lecionar, bem como para o aprofundamento e reforço 

de unidades curriculares já lecionadas. Simultaneamente, ao promover atividades de 

natureza cultural procurou-se dar resposta ao cumprimento de alguns objetivos gerais do 

Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas Romeu Correia (PAA), 

nomeadamente: 14 - Promover valores e atitudes que favoreçam uma vida pessoal e 

sociocultural eticamente condigna; 15 - Estimular atitudes e comportamentos de 

valorização da cultura; e 16 - Ter uma atitude preventiva e assertiva face ao 

problema da indisciplina (objetivos gerais - Anexo 25D). 
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Ao nível da Comunicação Visual foram planificadas atividades com recurso aos 

elementos estruturais da Linguagem Visual e à manipulação expressiva de alguns 

materiais e técnicas. Foram também abordados alguns conteúdos temáticos relacionados 

com a Cor, sobretudo no que se refere ao uso consciente e à manipulação expressiva da 

cor numa composição visual.  

Ao trabalhar a Literacia e a Comunicação Visual, ao mesmo tempo, pretendeu-se 

contribuir para a evolução da forma de expressão artística dos alunos, que beneficiou do 

contacto com a Obra de Arte e com diferentes modos de expressão dos artistas.  

No entanto, antes de enunciar as competências a desenvolver importa reter que estas 

devem acima de tudo servir a educação/aprendizagem, e que a mesma deve ter como 

finalidade a modificação dos padrões de comportamento dos alunos, sendo que essas 

atitudes devem não só incluir a ação em si, o chamado conhecimento em uso, mas 

também os pensamentos e os sentimentos, ou seja os valores (Tyler, 1976). 

2.2.1.  Competências a desenvolver (gerais e específicas) 

No âmbito das competências gerais a mobilizar, destacam-se as seguintes: 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; 

Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em conhecimento 

mobilizável; Adotar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de 

decisões; Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa; Cooperar 

com os outros em tarefas e projetos comuns; Relacionar harmoniosamente o corpo 

com o espaço, numa perspetiva pessoal e interpessoal promotora da saúde e da 

qualidade de vida (ME, 2001).   

Ao nível das competências artísticas, pretende-se promover uma Literacia Estético 

Visual abrangendo: a apropriação das linguagens elementares das artes, o 

desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação, o desenvolvimento da 

criatividade e a compreensão das artes no contexto (ME, 2001, p. 153-154). Das 

competências específicas, à disciplina de Artes Visuais, a desenvolver evidenciam-se 

Fruição-Contemplação, Produção-Criação e Reflexão-Interpretação (ME, 2001, p. 

157), implementadas a partir da aplicação, nas atividades práticas, dos saberes ao nível de 
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uma Comunicação Visual, desenvolvendo, especificamente, as seguintes competências 

do 3ºciclo do ensino básico (ME, 2001, p. 158-159): 

Comunicação Visual: Ler e interpretar narrativas nas diferentes linguagens visuais; 

Descrever acontecimentos aplicando metodologias do desenho da banda desenhada 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 de formas. 

2.2.2.  Enquadramento do desenvolvimento dos alunos  

Como afirma Bahia (2008) e Silva (2007), o conhecimento que o professor tem 

acerca do aluno é fundamental para a escolha das estratégias a implementar em 

determinado contexto de aprendizagem. Nesse sentido, como foi referido anteriormente, 

este estudo foi realizado com alunos do 8ºano do Curso de Educação e Formação de 

Pintura de Azulejo, com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos, sobre os quais já 

foi apresentada uma caracterização ao nível dos aspectos sócio-económicos, culturais e 

das perspectivas escolares apresentadas. No entanto é importante fazer um enquadramento 

ao nível do desenvolvimento dos alunos.  

Apesar de não ter sido feita nenhuma referência acerca do desenvolvimento físico do 

adolescente, estes alunos já se encontram com um corpo de adulto. 

Ao nível do desenvolvimento sócio-emocional, encontram-se a explorar a sua 

identidade pessoal: quem são, o que são e para onde vão, confrontando-se com a 

possibilidade de aceitação ou rejeição da sua integração num grupo de pares (Bahia, 

2008), havendo por isso muitas brigas entre os alunos da turma, em particular entre as 

raparigas.  

A um nível emocional, estão presentes sentimentos extremos e efémeros, 

principalmente: a vergonha, o embaraço, a timidez, a raiva e a impulsividade (Bahia, 

2008), entre outros. Mais uma vez isso verifica-se na relação das raparigas umas com as 

outras e com os colegas do sexo masculino, numa hora está tudo bem, na hora seguinte 

tratam-se mal, por motivos muitas vezes insignificantes, sendo difícil prever o estado das 

relações de um dia para o outro.  
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Em relação ao professor, verifica-se uma tendência a não obedecer, ao confronto, 

com recurso à argumentação excessiva sempre que querem impor o seu ponto de vista. 

Ao nível cognitivo, de um modo geral estes alunos já se encontram no estádio das 

operações formais, sendo capaz de formular juízos abstratos, tendo por base o raciocínio 

hipotético-dedutivo e científico, com manipulação simultânea de várias variáveis, através 

de probabilidades, combinações, e derivação de princípios lógicos. O pensamento tem em 

conta a perspetiva do outro e as ideias estendem-se para além da realidade concreta, 

consequência da capacidade para manipular representações mentais, como conceitos, 

imagens e esquemas (Sprinthall & Sprinthall, 1993; Bahia, 2008). Contudo, verifica-se 

que um ou outro aluno tem dificuldade ao nível do pensamento abstrato, visível nas suas 

produções artísticas, tendo dificuldades em exprimir ideias abstratas ou em trabalhar 

conceitos abstratos, recorrendo sempre a imagens estereotipadas.  

No que diz respeito ao desenvolvimento moral, como vimos no desenvolvimento 

sócio-emocional estes alunos vivenciam sentimentos contraditórios, questionando 

constantemente acerca do justo e do injusto, dos direitos e dos deveres tendo por base as 

normas, as suas expectativas, as convenções e as leis que regulam o sistema social em 

vigor (Bahia, 2008). 

Ao nível do desenvolvimento estético, como se referiu nos problemas diagnosticados 

na turma, existe uma grande lacuna ao nível da literacia estética visual que pela falta de 

experiência no que respeita à fruição da obra de arte, os impede de desenvolver juízos ou 

críticas fundamentadas em conceitos estéticos e artísticos, sendo a sua linguagem muito 

básica e limitada.  

A um nível de desenvolvimento artístico estes adolescentes encontram-se, segundo 

Lowenfeld (1977) na fase Pseudonaturalista, preocupando-se mais com a aparência 

visual dos resultados dos trabalhos do que com o esforço e a dedicação que têm ao 

produzi-los, sendo muito críticos com as suas próprias produções.  

A vergonha, o embaraço, e a falta de motivação, junto com a baixa auto-estima leva-

os muitas vezes a não trabalharem o seu potencial criativo por medo de falhar. Ao mesmo 

tempo, tal como o autor afirma, é visível uma tendência para constantemente desenhar em 

cadernos de apontamentos, pedaços de papel, mesmo quando se recusam a fazer as 

atividades artísticas, principalmente da parte dos elementos masculinos, representando 

sempre imagens ligadas ao tema do Graffiti. 
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2.3.  ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO  

Ao longo do primeiro período, à medida que os alunos foram desenvolvendo os 

vários trabalhos verificaram-se problemas a diferentes níveis, tais como: dificuldade em 

trabalhar com conceitos abstratos e representá-los visualmente sem recorrer a imagens 

estereotipadas, em exprimir ideias abstratas e em compor os vários elementos numa 

página; poucos conhecimentos ao nível da literacia estético visual; falta de autonomia 

e de capacidade de organização do trabalho; e pouco envolvimento nas tarefas.  

Esse diagnóstico deu origem a uma estratégia de ação que recorreu a duas abordagens 

diferentes, uma ao nível de uma Educação Formal e outra no âmbito da Educação Não 

Formal, resultando na interação entre a sala de aula e o Museu, acreditando que a 

complementaridade dos dois ambientes facilita uma Educação Estética e Artística.  

Assim, ao dinamizar a aquisição de conhecimentos, a partir da fruição de diferentes 

lugares de aprendizagem, que proporcionam ambientes de aprendizagem variados 

(Sprinthall & Sprinthall, 1993) e que dão acesso a uma diversidade de atividades (Arends, 

1995), procurou-se estimular o envolvimento do aluno e trabalhar a sua motivação.  

A metodologia foi desenvolvida tendo por princípio a resolução de problemas através 

da aprendizagem pela descoberta (Bruner, 1973).  

Bruner defende a planificação de atividades de resolução de problemas, 

impulsionando a participação do aluno através de tomadas de decisão, explorando 

exemplos e descobrindo os princípios ou conceitos subjacentes que deverão ser 

aprendidos (Bruner, 1960, 1973 segundo Bahia, 2008). O autor considera que este tipo de 

aprendizagem é mais duradouro e significativo, permitindo ao aluno ir além da 

informação fornecida pelo professor (Bruner, 1973).  

Nesse sentido, foram construídas atividades práticas que partem de um princípio 

comum, a construção de mensagens visuais, primeiro com recurso a uma imagem pré-

determinada e depois com recurso a imagens escolhidas pelos alunos e ao desenho, sem 

que o objetivo fosse o aprender a desenhar, mas sim o transmitir a mensagem. A resolução 

das atividades obrigava à tomada de decisões em relação à escolha das imagens, à 

composição da mensagem, entre outros, passando pela experimentação e estudo das 

diversas alternativas, dando lugar à expressão individual do aluno. 
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Todo o processo criativo foi orientado no sentido da expressão livre, concentrada na 

expressão criativa do indivíduo e na sua relação equilibrada com o meio envolvente, e 

nesse sentido o papel do professor em relação ao trabalho do aluno teve por base a 

Corrente Expressiva-Psicanalítica (Efland, 1979), ao valorizar a originalidade e a 

criatividade das propostas. Contudo no que diz respeito à postura do professor em sala de 

aula, no que respeita à aprendizagem, a influência foi outra.  

Tendo por base as teorias da aprendizagem construtivista e a Corrente Formalista-

Cognitiva (Efland, 1979), definiu-se o papel do professor enquanto mediador entre o 

aluno e a linguagem visual, tendo como objetivo que o aluno adquira as competências ao 

nível da linguagem formal/visual de modo a conseguir fazer arte. Proporcionando um 

ambiente que faculte aprendizagens significativas, através do estabelecer relações 

próximas com os conhecimentos prévios (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978), procurando 

sempre usar o conhecimento que o aluno detém para fazer a ponte com as novas 

aprendizagens. Assim, tendo como tema a Comunicação Visual, como estratégia a 

interação entre a sala de aula e o Museu e como o objetivo ensinar o aluno a aprender a 

ver, interpretar, compreender e expressar-se, iniciou-se este estudo com uma visita guiada 

à exposição de banda desenhada de autor “Tinta nos Nervos”. 

Em termos práticos isto resultou em duas estratégias, uma no âmbito da Educação 

Não Formal, em Museus, em que os alunos desenvolvem as competências a partir das 

experiências estéticas que resultam do contacto com a obra de arte, e outra ao nível da 

Educação Formal, em sala de aula. 

No que respeita à Educação Não Formal no Museu, optou-se por uma abordagem 

essencialmente teórica, através da realização de quatro visitas de estudo a exposições 

distintas, com posterior avaliação dos conhecimentos adquiridos.  

Ao longo das visitas os alunos tiveram a oportunidade de pôr em ação os seus 

conhecimentos prévios, através da participação ativa no desenvolvimento da visita guiada, 

contribuindo para o discurso das monitoras.  

Nesse sentido, apostou-se numa aprendizagem construtivista, “empurrando” os alunos 

para uma situação nova, na qual o resultado contribuísse não só para um aumento da auto-

estima, através da participação, como para o desenvolvimento dos conhecimentos 

estéticos e artísticos a partir do diálogo e da interação com a obra de arte e o seu contexto.  
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Esta estratégia surge da crença de que “a arte possibilita de uma diversidade de 

significações, por parte dos diferentes sujeitos (o artista, o espectador, o público) 

envolvidos no espaço social e histórico” (Parsons, 1987 citado por Bahia, 2008, p.139). 

Como tal, o contacto direto com a Arte e a discussão dos diversos pontos de vista 

mobilizam uma quantidade de competências artísticas fundamentais ao desenvolvimento 

do indivíduo, principalmente no âmbito da apropriação das linguagens elementares das 

artes, do desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação e da 

compreensão das artes no contexto. 

No âmbito da Educação Formal, em sala de aula, a abordagem teve um cariz mais 

prático, tendo sido desenvolvidas duas atividades práticas com base na Comunicação 

Visual.  

Ambas tiveram como objetivo a construção de uma pequena mensagem/história 

apenas com recurso à imagem/desenho e foram elaboradas partindo do princípio que é 

importante o indivíduo desenvolver a capacidade de ler as mensagens que o rodeiam, 

estando mais preparado para tomar as suas decisões.  

Munari (1968) destaca o exemplo do bom cinema, onde são desnecessárias palavras 

se as imagens contarem bem uma história, pois apesar da linguagem visual ser mais 

limitada do que a falada, é contudo mais direta.  

As atividades foram planificadas de acordo com o nível de conhecimentos dos alunos, 

com objetivos claros (Arends, 1995), recorrendo ao método de resolução de problemas, 

acreditando, tal como Bruner, mobilizando competências ao nível dos saberes culturais, 

científicos e tecnológicos com o fim de compreender, abordar e adotar estratégias 

adequadas à resolução de problemas do quotidiano e à tomada de decisões, através do 

realizar de atividades de forma autónoma, responsável e criativa (ME, 2001).  

Com o recurso ao método de Bruner, é facultada a liberdade necessária para trabalhar 

a sua criatividade, fundamental como factor de estímulo (Bahia, 2008) e no 

desenvolvimento dos vários domínios pessoais, sociais e profissionais, contribuindo para 

a promoção de um pensamento autónomo, criativo tendo por base numa auto-consciência 

crítica sobre o mundo que o envolve.  

A segunda atividade foi também elaborada com o cuidado de apelar aos interesses 

dos alunos como meio de desencadear aprendizagens, possibilitando que cada aluno 

trabalhasse dentro do tema que lhe fosse mais confortável ou fizesse mais sentido. 

Simultaneamente, foi proporcionado aos alunos um ambiente propício à troca de ideias 
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entre pequenos grupos de pares, com a planificação de um trabalho de grupo e a abertura a 

que os alunos discutissem uns com os outros os seus projetos, caso desejassem, ao mesmo 

tempo que foram definidos trabalhos individuais, fundamental ao desenvolvimento 

artístico (Lowenfeld & Brittain, 1977 p. 320). 

No conjunto das duas estratégias procurou-se, promover a aquisição, interiorização e 

expressão dos elementos da linguagem estético visual, através da sua interpretação e 

aplicação prática, apostando no cruzamento das aprendizagens formais e não-formais 

como meio de facilitar um desenvolvimento estético através de aprendizagens 

significativas. Tendo presente que, a educação estética e artística facilitam o 

desenvolvimento da abstração (Bahia & Trindade, 2010), o que é fundamental para o 

desenvolvimento humano (e.g. Arnheim, 1990; Eisner, 2002). 

 

2.3.1.  Descrição das atividades  

As duas estratégias desenvolvidas deram origem à planificação de diferentes 

atividades, adaptadas aos lugares de aprendizagem, a sala de aula e o Museu. 

Na sala de aula - atividades no âmbito da comunicação visual (Projeto de Banda  

Desenhada). 

“A construção de histórias, reais ou imaginárias, por imagens ou por palavras, parece 

ser uma necessidade humana universal e intemporal. A arte parietal e rupestre, a pintura, a 

escultura e a mitologia, as músicas, canções, lendas ou fábulas constituem aquilo a que 

Morin (1966) chama os murmúrios do mundo, um conjunto complexo de normas, símbolos, 

mitos e imagens que invadem na intimidade de cada um, estruturam instintos e orientam 

emoções. Consequentemente, a necessidade de expressão criativa como forma de 

representação do mundo e de comunicação é parte integrante da natureza humana (Vygotsky, 

1978) e, como tal, é universal.” (Bahia, 2008, p.139) 

 

Com o pretexto de trabalhar a expressão criativa através da construção de mensagens, 

foram planificadas duas atividades em torno da Comunicação Visual. A primeira 

atividade, estruturada com um carácter de diagnóstico e ao mesmo tempo 

introdutória/aproximação ao tema, desenvolveu-se em três fases, cada uma propondo 

exercícios no âmbito da microdidática da montagem, que implicavam a análise e seleção 

de pedaços de imagens, resultantes da divisão de uma imagem inicialmente fornecida, e a 

consequente atribuição de significados de modo a ilustrar uma ideia.  
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Na segunda atividade foi proposto um exercício no âmbito da banda desenhada, na 

sequência das aprendizagens desenvolvidas nos exercícios anteriores, e que implicava a 

elaboração de imagens, a atribuição de significados, a composição e a ilustração de uma 

ideia. Os exercícios foram influenciados pelas propostas de atividades de Giacomantonio 

(1981), descritas no livro Os meios Audiovisuais, nas páginas 58 à 61, e a descrição 

pormenorizada da sua planificação e dos seus objetivos encontram-se no Anexo 4E. 

Ambas as atividades foram submetidas posteriormente a uma avaliação da eficácia da 

intervenção. 

No museu – atividade no âmbito da Literacia Estético Visual (Visitas Guiadas a 

Exposições) 

Tendo como objetivo, adquirir e desenvolver conhecimentos no âmbito de uma 

Literacia Estético Visual, promovendo o gosto pela Arte, foram planificadas de quatro 

visitas guiadas a exposições, com oficinas incluídas.  

As exposições foram selecionadas de entre as exposições disponibilizadas pelos 

Museus, tendo por base os dois temas deste estudo: a Comunicação Visual e a Obra de 

Arte. O objetivo da escolha dos temas centrou-se na fruição de diferentes tipos de obra de 

arte com o fim de facultar um leque variado de conhecimentos, principalmente porque o 

universo destes alunos se limitava à Pintura, Escultura e Desenho.  

Ao longo das visitas foram aplicados dois instrumentos, um de diagnóstico e outro de 

avaliação das aprendizagens. Assim, antes da abordagem de cada tema os alunos 

responderam a uma Ficha Diagnóstica (Anexos 1C e 8C), que foi posteriormente avaliada 

(Anexo 1D e 8D).  

De seguida, a aula decorreu com uma apresentação de alguns dos conteúdos que 

seriam abordados durante a visita, preparando os alunos para a mesma (planificações - 

Anexos 1A e 8A). Após cada visita guiada os alunos responderam a uma Ficha de 

Avaliação da Visita (Anexos 3C, 10C, 14C e 20C) onde foram avaliados os 

conhecimentos adquiridos, e a satisfação dos alunos face à exposição e respetivas 

aprendizagens (Anexo 3D, 10D, 14D e 20D).  

Por fim, na última aula os alunos responderam a uma Ficha de Avaliação das 

Aprendizagens (Anexo 22C), onde se pretendeu confirmar se os alunos adquiriram novos 
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conhecimentos com as visitas guiadas e as aulas de preparação dos temas abordados 

(Anexo 22D). 

Visitas Guiada Realizadas: 

 Primeira visita guiada - Exposição “Tinta nos Nervos”, Banda Desenhada 

Portuguesa, com realização da oficina “Diários Gráficos”, Museu Berardo. 

Realizaram a ficha diagnóstica 12 alunos (Anexo 1C e 1D). Participaram na visita 

guiada à exposição 11 alunos. Realizaram a ficha de avaliação da visita guiada à 

exposição, os mesmos 11 alunos (Anexos 3C e D). Fotografias no anexo 2C. 

 Segunda Visita Guiada - Exposição “Observadores – Revelações, Trânsitos e 

Distâncias”, com realização da oficina “Pontos de Vista”, Museu Berardo. 

Realizaram a ficha diagnóstica (Anexo 8C e 8D) e um exercício de interpretação 11 

alunos. Participaram na visita guiada à exposição 12 alunos. Realizaram a ficha de 

avaliação da visita guiada à exposição apenas 9 alunos (o número é inferior porque os 

alunos faltavam às aulas apesar de irem à visita) (Anexos 10C e D). Fotografias no anexo 

9C. 

 Terceira Visita Guiada - Exposição “Isto é Arte? Compreender a Arte”, 

Centro de Arte Moderna da Gulbenkian. 

Participaram na visita guiada à exposição 12 alunos. Realizaram a ficha de avaliação 

da visita guiada à exposição, apenas 10 alunos (o número é inferior pela razão de os 

alunos faltarem com frequência às aulas apesar de irem à visita) (Anexo 14C e D). 

Fotografias no anexo 13C. 

 Quarta Visita Guiada - Exposição “Olhar, Ver e Interpretar”, Centro de Arte 

Moderna da Gulbenkian. 

Participaram na visita guiada à exposição 11 alunos. Realizaram a ficha de avaliação 

da visita guiada à exposição, os mesmos 11 alunos (Anexo 20C e D). Fotografias no 

anexo 19C. 

 Avaliação das aprendizagens 

Responderam à Ficha de Avaliação das Aprendizagens 12 alunos (Anexo 22C e D). 
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2.4. PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES  

Foram planificadas 22 aulas (Anexos 1 ao 22, identificados com a letra A), após cada 

aula foi feita, pela professora, uma descrição/reflexão do desenvolvimento das atividades 

(Anexos 1 ao 22 identificados com a letra B).  

A planificação obedeceu a um método em que sempre que possível se intercalava a 

exposição oral com a participação ativa dos alunos a partir da aprendizagem pela 

descoberta (utilizada nas atividades práticas), e o trabalho individual com trabalhos em 

pequenos grupos (Arends, 1995). 

Dessas 22 aulas, quatro foram preenchidas com as visitas guiadas, oito foram 

parcialmente dedicadas à preparação e avaliação das visitas, restando cerca de nove aulas 

para a realização das actividades práticas e uma para a avaliação e auto-avaliação dos 

trabalhos, das aprendizagens e das competências pessoais e sociais. 

As aulas tiveram a duração de 90 minutos, sendo que a primeira aula durou 45 

minutos e as aulas número 15, 17, 20 e 21, de conclusão do trabalho prático, tiveram a 

duração de 150 minutos. Todas as visitas foram realizadas dentro do horário da disciplina 

e tiveram a duração de 120 minutos, sem contar o tempo de deslocação. 

2.4.1. Recursos a utilizar 

Durante as aulas recorreu-se aos mais variados instrumentos e materiais, desde o 

PowerPoint ao visionamento de filmes. Também foram disponibilizados aos alunos 

diversos suportes e meios atuantes.  

Os PowerPoint (Anexos 1E, 4D, 8G, 10E, 11C e 14F) foram construídos com o 

objetivo de apresentar os conteúdos programáticos e foram elaborados com a preocupação 

de utilizar uma linguagem acessível aos alunos, e sempre que possível reportando os 

temas para exemplos com que os alunos se identificassem ou pudessem entender. As 

imagens das obras de arte tiveram como objetivo o enquadramento histórico da arte e a 

partilha de diferentes tipos de obra de arte com o fim de facultar um leque variado de 

conhecimentos. 

Nas atividades práticas foram utilizadas fotografias ricas em pormenores, que 

pudessem contribuir para o exercício, impressas em A4 (Anexo 4C),  
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Nas visitas guiadas, às exposições, o acesso direto à obra de Arte foi o principal 

recurso para a aprendizagem, juntamente com as duas oficinas realizadas. 

2.5. OPERACIONALIZAÇÃO 

Neste ponto serão descritas, resumidamente, as 22 aulas realizadas, apontando as 

dificuldades sentidas pelos alunos e pelo professor. Todas as aulas, desde as planificações 

e descrições, Fichas realizadas e respetivas análises, às fotografias dos trabalhos e das 

visitas guiadas, entre outros documentos, encontram-se nos Anexos do 1 ao 22, ordenados 

de acordo com a numeração das próprias aulas. 

Primeira aula, apresentação do tema de trabalho nas atividades práticas e à 

preparação da primeira visita guiada, “Tinta nos Nervos”. Para tal foi realizado uma Ficha 

Diagnóstica (Anexo 1C) sobre o tema da Banda Desenhada de modo a aferir os 

conhecimentos prévios, seguido da apresentação de um PowerPoint (Anexo 1E) sobre os 

elementos que a compõem, com o objetivo de fornecer aos alunos alguma informação que 

os ajudasse a acompanhar melhor a visita. 

 

 

 

 

 

Fig. 2 e 3 – “Tinta nos Nervos” 

Segunda aula, visita guiada à exposição de Banda Desenhada de autor com o tema 

“Tinta nos Nervos”, com a realização da oficina “Diários Gráficos”. Ver fotografias da 

visita e dos trabalhos no Anexo 2C. 

Terceira aula, conversa com os alunos sobre a visita e realização da Ficha de 

Avaliação da Visita Guiada (Anexo 3C).  

Quarta aula, apresentação do PowerPoint sobre os elementos da Linguagem Visual 

(Anexo 4D). Apresentação da primeira atividade prática acerca da Comunicação Visual 
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(planificação da atividade – Anexo 4 E) seguida de conversa sobre as dúvidas existentes. 

Início da primeira fase da atividade. 

Quinta à sétima aula, realização das três fases da primeira atividade. As imagens 

dos trabalhos realizados encontram-se nos Anexos 5C, 6C e 7C; primeira, segunda e 

terceira fase respetivamente. Na quinta aula os alunos apresentaram à turma a primeira 

fase do trabalho. 

Oitava aula, preparação da segunda visita guiada, “Observadores”. Para tal foi 

realizado uma Ficha Diagnóstica (Anexo 8C) sobre o tema O que é a Arte? de modo a 

aferir os conhecimentos prévios, seguido da apresentação de um PowerPoint (Anexo 8G) 

com uma breve contextualização acerca da Arte, com o objetivo de fornecer aos alunos 

alguma informação que os ajudasse a acompanhar melhor a visita. Realização de três 

exercícios de interpretação de três obras de Arte, duas pinturas e uma escultura (análise – 

Anexo 8E). 

 

 

 

 

 

Fig. 4 e 5 – “Observadores” 

Nona aula, visita guiada à exposição sobre a obra de Arte com o tema 

“Observadores”, com a realização da oficina “Pontos de Vista”. Fotografias da visita e dos 

trabalhos no Anexo 9C. 

Décima aula, conversa com os alunos sobre a visita e realização da Ficha de 

Avaliação da Visita Guiada (Anexo 10C). Apresentação de um PowerPoint com a análise 

dos resultados das três fases da primeira atividade prática, seguido de uma conversa 

acerca dos resultados da interpretação das três obras da aula 8. A aula teve como objetivo 

trabalhar a auto-estima dos alunos através do reforço positivo acerca dos trabalhos 
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práticos e da interpretação das obras. Apresentação dos objetivos da segunda atividade 

prática. Esclarecimentos das dúvidas. 

Décima primeira e Décima segunda aula, início, com revisão dos objetivos, e 

continuação da segunda atividade. Na aula 11 apresentação de um PowerPoint com os 

Planos de Visão (Anexo 11C), aos quais devem recorrer na construção da mensagem da 

Banda Desenhada. 

 

 

 

 

 

Fig. 6 e 7 – “Isto é Arte? Compreender a Arte Contemporânea” 

Décima terceira aula, visita guiada à exposição sobre a obra de Arte com o tema 

“Isto é Arte? Compreender a Arte Contemporânea”. Fotografias da visita no Anexo 13C. 

Décima quarta aula, conversa com os alunos sobre a visita e realização da Ficha de 

Avaliação da Visita Guiada (Anexo 14C). Apresentação de um PowerPoint com exemplos 

de composição da página de uma Bandas Desenhada (Anexo 14F). Continuação da 

realização da segunda atividade prática. 

Décima quinta à Décima oitava aula, continuação da realização da segunda 

atividade prática. 

 

 

 

 

 

Fig. 8 e 9 – “Olhar, ver e interpretar” 
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Décima nona aula, visita guiada à exposição sobre a obra de Arte com o tema 

“Olhar, ver e interpretar”. Fotografias da visita no Anexo 19C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 à 15 – Trabalho em sala de aula 

 

Vigésima aula, conversa com os alunos sobre a visita e realização da Ficha de 

Avaliação da Visita Guiada (Anexo 20C). Continuação da realização da segunda atividade 

prática, fotografias dos alunos a trabalhar no Anexo 20E. 

Vigésima primeira aula, continuação e conclusão da realização da segunda atividade 

prática. Ver fotografias dos estudos e dos trabalhos finais dos alunos nos Anexos 21C e 

21D, respetivamente. 
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Vigésima segunda e última aula, realização da Ficha de Avaliação das 

Aprendizagens (Anexo 22C). Realização da avaliação e auto-avaliação dos trabalhos, das 

aprendizagens e das competências pessoais e sociais, com o preenchimento da Ficha de 

Registo de Auto-Avaliação (Anexo 22E) e da Ficha de Balanço da disciplina de Artes 

Visuais (Anexo 22G).  

Em todas as aulas foram disponibilizados cinco minutos para a entrada na sala e 

distribuição do material e 5 minutos finais para à arrumação dos materiais, limpeza da 

sala e saída ordenada da mesma. Nem sempre foi possível cumprir esses objectivos, em 

relação ao tempo, porque na maioria das vezes demoravam mais, e em relação à entrada e 

saída ordenada visto que dependente da disposição de alguns alunos, muitas vezes no 

início da aula perdia-se algum tempo a acalmar os ânimos, quer por problemas entre 

pares ou com familiares. 

Durante as aulas houve, da parte do professor, uma constante preocupação em 

reforçar positivamente a participação dos alunos. Esse reforço foi feito de duas formas: 

pelo apoio sempre que necessário, recorrendo ao olhar, ao sorriso, á preocupação com os 

seus problemas, entre outros (Skinner; Bahia, 2008); e através de um feedback constante 

acerca da evolução dos trabalhos contribuindo para a motivação intrínseca, valorizando o 

esforço, e procurando dar ao aluno informação preciosa para melhorasse a sua prestação 

(Arends, 1995). Para além disso, procurou-se criar um ambiente de cooperação entre 

pares, e o professor (Arends, 1995; Sprinthall & Sprinthall, 1993); proporcionando uma 

atmosfera calma e que facilitasse a concentração (Sprinthall & Sprinthall, 1993), ainda 

que na maioria das vezes fosse preciso chamar a atenção dos alunos para continuarem o 

trabalho e distraírem-se menos.  

No que respeita à avaliação recorreu-se a diferentes modos e estratégias, desde a 

avaliação diagnóstica com as Fichas de Avaliação diagnóstica antes de cada visita, ou 

com o primeiro exercício prático da primeira atividade. Avaliação formativa, com os 

feedbacks constantes em relação participação em visita guiada e em relação ao 

desenvolvimento das atividades práticas, através de conversas individuais ou coletivas 

(ver as descrições/reflexões das aulas). E avaliação sumativa, com a Ficha de Avaliação 

das Aprendizagens e a avaliação das atividades práticas (Anexo 24A).  
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Os alunos também se auto-avaliaram no final das atividades e a cada visita guiada 

através da opinião acerca dos conhecimentos que adquiriram e das atitudes. 

Em relação aos alunos, ao longo da realização da primeira atividade foi clara a falta 

de empenho em realizar o trabalho visível na dificuldade que tiveram em apresentar 

sugestões criativas na composição da página. Como tal foi necessário que o professor 

apresentasse propostas de composição da página, impulsionando os alunos a sugerirem 

propostas suas. Simultaneamente tornou-se também evidente a dificuldade que os alunos 

têm em organizar os seus conhecimentos, as suas tarefas e o tempo disponível, e por esse 

motivo foi incluído neste estudo a auto-regulação, através da atitude do professor em 

estabelecer um conjunto de tarefas para cada dia. No entanto, à medida que as aulas iam 

acontecendo e a tarefa ia aproximando-se do fim, muitos alunos já se conseguiam auto-

monitorizar-se, cumprindo a tarefa a tempo, embora mantivessem a dificuldade em auto-

avaliar os resultados obtidos e a eficácia das suas ações e dos procedimentos que adotou 

(Silva e Sá, 2003). 

Por fim, houve momentos de desmotivação, presentes nas suas atitudes. Alguns dos 

alunos faltaram constantemente, outros à medida que o ano letivo se aproximava do fim 

deixaram de vir às aulas e por fim, alunos que vinham às aulas mas nem por isso 

cumpriam os objetivos. Tudo isto foi resultado de uma falha nas expectativas dos alunos 

face à escola e ao curso (Weiner) e teve como consequências a existência de apenas oito 

trabalhos concluídos. 
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3.  AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  

Por fim, através da avaliação dos resultados constatar a viabilidade das estratégias 

para que no último ponto deste estudo se possa responder à questão essencial: de que 

modo, as estratégias adotadas, poderão contribuir para o desenvolvimento dos alunos no 

aprender a ver? 

3.1. CRIATIVIDADE  

Na avaliação do produto final, recorreu-se a um conjunto de critérios de avaliação 

utilizados no campo da avaliação da criatividade (Bahia & Trindade, 2010 p.853) que têm 

por objetivo a apreciação dos elementos da Comunicação Visual utilizados como recurso 

na transmissão de uma mensagem e o modo como a composição dos mesmos intervêm no 

sucesso do resultado final.  

Os critérios utilizados foram a fluência, a flexibilidade, a originalidade, a 

elaboração e a adequação, que aplicámos unicamente aos resultados finais. Na avaliação 

recorreu-se também a uma apreciação final que teve como finalidade a apreciação do 

trabalho na sua globalidade, encarado numa perspetiva de um todo e não como a soma das 

médias dos indicadores, percebendo as diferenças entre a avaliação parcial dos diferentes 

elementos e a avaliação do produto global.  

Assim, pretendeu-se aferir se o facto de o aluno não conseguir obter um resultado 

final de sucesso é simbólico de que não desenvolveu a sua capacidade criativa através de 

aprendizagens significativas.  

3.1.1. Apreciação dos Resultados das Atividades 

A análise da avaliação do desenvolvimento da criatividade das atividades (Anexo 

24A) vai ser feita em duas partes. Primeiro, entre os exercícios da primeira atividade, por 

terem as mesmas características e só depois será apreciada a avaliação a segunda 

atividade. No fim serão consideradas as evoluções entre a primeira atividade e a segunda e 

retiradas as conclusões. Em cada análise serão apresentados exemplos de alguns trabalhos 

realizados. 

A descrição dos critérios é a seguinte: fluência está relacionada com o cumprimento 

das premissas do exercício e as ideias que resultam da sua aplicação; flexibilidade refere-

se à variedade de elementos usados e quantidade de relações estabelecidas entre os 

diferentes elementos (depende do numero de categorias do pensamento a que o aluno 
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recorre para estabelecer essas relações) e à não proximidade entre as imagens selecionadas 

(não seleção de imagens em sequência); originalidade atribui-se ao que é novo e que foge 

aos estereótipos causando surpresa no avaliador; elaboração aplica-se à diversidade 

existente nos elementos usados e ao rigor na construção das ideias; adequação tem a ver 

com a eficácia na comunicação visual das ideias (obriga a compreensão de que todos os 

elementos contribuem para a eficácia da comunicação). A apreciação global é a leitura 

do trabalho como um todo tendo em conta a sua composição, o rigor da apresentação e a 

criatividade da proposta (descrição dos critérios no Anexo 23A). Recorrendo a uma 

classificação de um a cinco, em que um não contempla, e cinco contempla tudo, obteve-se 

os seguintes resultados: 

Primeira atividade – Fase 1 (avaliação - Anexo 24A, p.1; trabalhos – Anexo 5C) 

  

 

    

                               Fig. 16 – Grupo FN e RC                                             Fig. 17 – Grupo MI, MM e RI 

 

 

                                      Fig. 18 – Grupo TM e RL                                                    Fig. 19 – Grupo AS e NV 

 

 

                                  Fig. 20 – Grupo FF, IM e IG                                                    Fig. 21 – Grupo AB e 

KA 

 

Neste exercício realizado em grupo verificou-se que a maioria dos critérios obteve 

uma classificação bastante positiva, sendo que a fluência foi o indicador de maior sucesso 

(média de 4,7), resultado que foi beneficiado pelo facto do exercício ser bastante 

direcionado. Em seguida aparecem os indicadores originalidade e elaboração (ambos com 

3,8) e adequação (3,5). O critério flexibilidade, com uma média de 2,9, confirma a 

dificuldade que estes alunos têm no estabelecer de relações que exijam o recurso de 

diferentes categorias do conhecimento, consequência das dificuldades que têm ao nível da 

compreensão e interpretação. Outro ponto interessante está relacionado com o facto de 
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apesar da média da maioria dos indicadores se localizar acima do 3,5, havendo apenas um 

valor de 2,9, a média da apreciação global tende para os 3,2.   

Fase 2 e Fase 3 (avaliação - Anexo 24A, p.1-2; trabalhos – Anexo 6C e 7C) 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 22, 23 e 24 – Fase 2, alunos KA, AB e FF  

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 25, 26 e 27 – Fase 2, alunos IM, RI e MI 

 

Da fase 1 para a fase 2, os alunos passaram a realizar exercícios individuais, 

verificando-se uma tendência de descida de todas as médias, (fluência com 4,2; 

originalidade com 3,1; elaboração com 3,0; adequação 3,4), à exceção do critério da 

flexibilidade que passa de 2,9 para 3,0. Com o aumento de poder de decisão sobre o 

trabalho, ainda que este continue a ser muito direcionado e com as tarefas individuais, os 
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alunos sentiram dificuldades. No que diz respeito à apreciação global verificou-se também 

que tende a descer (2,8), no entanto aproximou-se mais da maioria dos valores médios dos 

critérios de avaliação. 

 

 

 

 

 

Figs. 28, 29 e 30 – Fase 3, alunos KA, AB e FF  

 

 

 

 

 

 

Figs. 31, 32 e 33 – Fase 3, alunos RI, MI e MM 

 

Da fase 2 para a fase 3, o poder de decisão voltou a aumentar (poder de escolha dos 

enquadramentos e da composição), mas verificou-se que os critérios tenderam a subir nos 

valores médios (flexibilidade com 3,3; originalidade com 3,4; elaboração com 3,7; 

adequação com 3,6), à exceção da fluência que passa para 4,1, ainda que a diferença não 

seja muito significativa. Apesar de aumentarem as dificuldades, os alunos perceberam a 

dinâmica do exercício e conseguiram atingir os objetivos, revelando um desenvolvimento 

importante. Em relação à apreciação global, este critério apesar de verificar uma tendência 

para a subida (3,2), aproximando-se das outras médias, nesta fase é o indicador que tem a 

média a tender para valores mais baixos. 
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Segunda atividade (avaliação - Anexo 24A, p.2; trabalhos – Anexo 21D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 34 e 35 – Alunos AS e MI 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 36 e 37– Alunos MM e NV 

 

 

 

 

 

Figs. 38 e 39 – Alunos FF e KA  
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A primeira atividade terminou com uma evolução e a obtenção de valores acima dos 

3,2, sendo bastante positivo.  

Na segunda atividade, com o poder de decidir quase tudo (tema, materiais, imagens, 

meios atuantes, suporte, dimensões, entre outros) as médias dos critérios voltam a descer. 

Com esta alteração a originalidade passa a ser o critério menos conseguido (2,8), seguido 

da flexibilidade e elaboração (3,1), da fluência (3,5) e da adequação (3,6). O aumento do 

poder de seleção e de decisão, mais uma vez resultou no agravamento as dificuldades dos 

alunos, deparando-se simultaneamente com um problema ao nível da auto-regulação e da 

motivação que os impossibilita de concretizar a tarefa. Como têm de envolver-se mais na 

tarefa, retraem-se.  

Ao nível da apreciação global, a média resultante revela algumas dificuldades (2,9), 

ficando entre as médias que tendem a ter valores mais baixos, efeito do incumprimento da 

tarefa por parte de alguns alunos (metade dos alunos não terminou o trabalho final), em 

grande parte consequência da não assiduidade dos alunos.  

Conclusão: Comparando a última fase da primeira atividade (as anteriores são apenas 

variações mais limitadas) e a segunda atividade podemos dizer que o critério de 

adequação é aquele que não sofre modificações (3,6). Todos os outros critérios revelam 

tendência a descer, sendo que originalidade e elaboração são os que atingem menos 

sucesso (sofrendo uma modificação de menos 0,6 a 0,7). Também a apreciação global 

sofre alterações (tende a descer de 3,2 para 2,9), sendo o indicador menos alcançado, junto 

com a originalidade, consequência dos trabalhos incompletos. Contudo se fizermos a 

média só com os trabalhos concluídos, verificamos que a apreciação global sofre uma 

alteração positiva (3,7), demonstrando que na realidade os alunos evoluíram neste 

parâmetro, no que respeita ao desenvolvimento do trabalho como um todo, principalmente 

ao nível da composição e apresentação do trabalho.  

Em suma, podemos afirmar que o envolvimento dos alunos continua a ser um fator 

que merece a atenção, uma vez que uma boa parte deles não conseguiu terminar o 

trabalho, o que influenciou o resultado das médias e revelou dificuldades ao nível da auto-

regulação. 
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3.1.1.1.  Apreciação dos resultados individuais (avaliação - Anexo 24A) 

 

Considerou-se ser interessante apreciar os resultados individuais dos alunos e a sua 

evolução, entre a última fase da primeira atividade e a segunda atividade, uma vez que na 

última atividade, apesar de no todo ter havido uma descida, na maior parte dos critérios, 

uma parte dos alunos evoluiu apresentou uma tendência evolutiva na média de todos os 

critérios.  

Estas constatações revelam que alguns alunos conseguiram desenvolver 

aprendizagens apesar do que revelam as médias dos critérios de desenvolvimento da 

criatividade da turma. Contudo essa apreciação só será possível de realizar em relação a 

alguns alunos uma vez que os alunos AS, IM, IG, RL e TM não realizaram o exercício da 

fase 3, os três primeiros alunos por falta de assiduidade e os outros por falta de trabalho. 

Posto isto, podemos dizer que ao nível da média de todos os critérios os alunos AB (4,4 

para 3,2), FF (4 para 2,8) e RI (3,4 para 3,2) obtiveram menos sucesso na segunda 

atividade. Os alunos FN (4) e NV (3,6) mantiveram os resultados apesar do primeiro não 

ter terminado o trabalho. Os alunos KA (3,6 para 3,8), MI (4,2 para 4,6), MM (2,8 para 3) 

e RC (2,6 para 4,4) alcançaram melhores resultados, apesar do último aluno não ter 

entregue o trabalho concluído. 

Na apreciação global, apenas três alunos (AB desce para 2, FN e FF descem ambos 

para 3) tendem a baixar em relação ao exercício anterior, sendo que dois deles AB e FN 

não entregaram o trabalho terminado, o que contribuiu em muito para a classificação 

obtida neste parâmetro. Quatro alunos melhoraram a classificação (MI subiu para 5, MM 

para 2, RC para 4, NV para 4), apesar do aluno RC não entregar o trabalho completo, e os 

dois alunos KA e RI mantêm os resultados do exercício anterior (4 e 3, respetivamente). 

Em conclusão, apesar das médias tenderem a ser mais baixas em cada um dos 

critérios avaliados, de um modo geral os alunos melhoraram ou mantiveram os resultados, 

tendo a percentagem maior aqueles que subiram. Essa percentagem é inclusive superior ao 

número de alunos que obteve resultados com menor sucesso e tem uma grande parte da 

justificação assente na falta de assiduidade e consequentemente na impossibilidade de 

terminar os trabalhos, o que daria resultados melhores caso tivesse sido concretizado. De 

um modo geral os alunos demonstraram preocupação no cumprimento dos objetivos da 
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tarefa, na representação da mensagem, na composição do projeto final e no tratamento dos 

pormenores, revelando uma evolução positiva. 

 

3.1.2. Comparação dos resultados das atividades com a avaliação final da disciplina 

Para terminar interessa agora fazer a comparação dos resultados obtidos segundo os 

critérios da avaliação do desenvolvimento criativo (Anexo 24A) com os resultados da 

avaliação final, segundo os critérios de avaliação da disciplina (Anexo 24B).  

A comparação será apenas aplicada à segunda atividade, uma vez que esta foi a 

atividade que permitiu apreciar de modo mais abrangente o desenvolvimento dos alunos, 

principalmente por exigir mais deles, sendo menos limitada e direcionada. A apreciação 

será efetuada entre o critério da apreciação global (avalia o trabalho numa perspetiva 

geral) e a classificação final (soma de todos os itens de avaliação definidos como critérios 

de avaliação pelo grupo das Artes Visuais). 

Dos 14 alunos que foram avaliados neste trabalho recorrendo aos critérios de 

avaliação da disciplina de Artes Visuais, cinco obtiveram classificações inferiores a 50% 

(entre o 35% e o 46,6%), esses alunos foram AB, IM, IG, RL e TM, os mesmos alunos 

que ao nível da apreciação global obtiveram as classificações inferiores a 3 (entre 1 e 2). 

Cinco alunos obtiveram classificações entre o 50% e o 76,6% nos critérios da disciplina, 

nomeadamente os alunos FN, FF, MM, RC e RI, no que respeita ao critério da apreciação 

global conseguiram uma media de 3, à exceção do aluno RC que obteve 4. Os restantes 

quatro alunos (AS, KA, MI e NV), na disciplina de Artes Visuais obtiveram classificações 

entre o 90% e 95%, enquanto no critério de desenvolvimento criativo, apreciação global, 

classificaram-se com 4 valores, à exceção da aluna MI que obteve 5. 

Podemos concluir que o parâmetro criatividade é um fator tido em consideração, 

quando são definidos os critérios de avaliação da disciplina de Artes Visuais, havendo 

apenas uma divergência em dois alunos que foram avaliados na disciplina com 

classificações ligeiramente inferiores às classificações obtidas com os critérios do 

desenvolvimento criativo. 
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3.2. LITERACIA EM ARTES  

 

Na avaliação da literacia estético-visual consideraram-se todas as estratégias e 

instrumentos utilizados na promoção de aquisição de conhecimentos, nesse sentido a 

apreciação das aprendizagens efetuadas no âmbito de uma educação estética e artística 

tem por base as seguintes ferramentas: as Fichas Diagnósticas; as Fichas de Avaliação das 

Visitas Guiadas; a análise dos resultados da interpretação de 3 obras de arte; a Ficha de 

Avaliação das Aprendizagens; e Ficha de Balanço final da disciplina de Artes Visuais. 

Esta apreciação teve como fim perceber se as estratégias cumpriram, ou não, o objetivo do 

desenvolvimento das competências específicas e artísticas, confrontando as competências 

a desenvolver com as competências realmente desenvolvidas, retirando as conclusões. 

Esta análise foi dividida em três partes, seguindo a lógica dos acontecimentos. 

Primeiro fazemos uma interpretação dos resultados das Fichas Diagnósticas, aferindo os 

conhecimentos prévios existentes. De seguida apreciaremos as Fichas de Avaliação das 

Visitas Guiadas, procurando perceber que aprendizagens foram efetuadas durante as 

exposições, bem como a opinião dos alunos sobre a realização das mesmas. Por fim, 

iremos comparar os resultados iniciais com os resultados da Ficha de Avaliação das 

Aprendizagens, com isso pretendeu-se conferir se as aprendizagens realizadas foram de 

algum modo significativas, ou não, principalmente através da comparação de respostas a 

perguntas idênticas, feitas em tempos diferentes. 

3.2.1. Apreciação dos resultados das Fichas Diagnósticas 

Em ambas as Fichas Diagnósticas os alunos revelaram fracos conhecimentos acerca 

dos temas, resultando numa ausência de respostas às perguntas, ou em respostas pouco 

elaboradas e curtas. Na Ficha Diagnóstica sobre a Banda Desenhada (Anexos 1C e 1D) 

a adesão foi muito baixa, mais de metade dos alunos não respondeu às questões. Poucos 

sabem o que é uma Banda Desenhada, os que conhecem têm dificuldade em explicar, e 

poucos conseguem identificar os elementos que a compõem.   

No que diz respeito à Ficha Diagnóstica sobre a Arte (Anexo 8C e 8D), os alunos 

revelaram um ligeiro aumento no empenho e nos conhecimentos, havendo mais respostas. 

Poucos alunos conseguem definir Arte e para a maioria a Arte limita-se às Artes Plásticas 

(Pintura, Escultura e Desenho). Revelam poucos conhecimentos acerca das Obras de Arte 
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e as que conseguem nomear são pinturas e pertencem a um leque pouco vasto, que se 

limita às mesmas duas obras de Picasso e Leonardo da Vinci. 

Em suma, os conhecimentos prévios sobre ambos os assuntos são muito poucos e 

limitam-se a informações básicas sobre os temas, recorrendo à descrição mais do que à 

explicação, tendo dificuldade em expressarem-se quando lhes são pedidas respostas mais 

elaboradas. Como foi diagnosticado pelo Conselho de Turma, ao longo das respostas os 

alunos revelam um vocabulário pobre e problemas ao nível da ortografia e da construção 

frásica. 

3.2.2. Apreciação das Visitas Guiadas 

Como aconteceu na Ficha Diagnóstica sobre a Banda Desenhada, os alunos 

revelaram-se pouco envolvidos na visita guiada à exposição da Banda Desenhada “Tinta 

nos Nervos”, tal como se pode ler na reflexão sobre a visita (Anexo 2B), e no 

preenchimento das respostas da Ficha de Avaliação da Visita (Anexos 3C e 3D).  

No entanto consideraram ter beneficiado com a visita ao ficarem a conhecer novas 

Bandas Desenhadas, novas técnicas e outras formas de se expressarem e de comunicarem 

sem recorrer à linguagem escrita/oral. Nesse sentido a visita pareceu revelar-se produtiva, 

principalmente ao nível das atividades práticas desenvolvidas, no âmbito da oficina 

“Diários Gráficos”, que serviram para desinibirem-se e trabalharem o desenho e a 

expressão, tendo sido muito apreciadas pelos alunos. 

No que diz respeito às visitas relacionadas com o tema da Arte e da Obra de Arte, a 

adesão por parte dos alunos aumentou, o que já tinha acontecido em relação à Ficha 

Diagnóstica sobre o tema. Na primeira visita, deste conjunto de visitas guiadas 

relacionadas com a Arte, os alunos envolveram-se mais, demonstrando interesse pelo 

assunto, tal como se comprova na reflexão sobre a visita (Anexo 9B) e nas respostas à 

Ficha de Avaliação da visita à exposição “Observadores” (Anexo 10C e 10D). Os alunos 

continuam a afirmar que ao longo da visita aprendem sobre novos assuntos, aumentando o 

seu conhecimento com o acesso a outras formas de arte e a novas formas de ver/olhar as 

coisas, neste caso as obras de Arte. Mais uma vez a visita revelou-se positiva no sentido 

prático, com a oficina “Pontos de Vista”, os alunos entusiasmaram-se com as atividades 

de desenho (cego, com a mão esquerda e com pastel) ficando surpreendidos com os 

resultados obtidos. 
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Na segunda e terceira visita com o tema da Arte, tendo por base a contextualização e 

interpretação da obra de Arte, os resultados ao nível da aquisição de conhecimentos 

parecem ter tido um efeito mais positivo, ainda que o vocabulário e o modo de expressão 

mantenha-se limitado e pobre. Com o aumento de respostas nas Fichas de Avaliação das 

Visitas, “Isto é Arte? Compreender a Arte Contemporânea” e “Olhar, Ver e 

Interpretar”, os alunos revelaram aprendizagem de alguns conhecimentos, partilhados 

pelas monitoras ao longo das visitas guiadas. Os resultados demonstram que conseguiram 

reter um maior número de informação, como se vê pelas respostas dadas sempre que foi 

pedido informações acerca das Obras de Arte, apesar de na sua maioria limitarem-se a 

descrever as obras recorrendo a um vocabulário pobre. Simultaneamente a participação 

nas visitas também aumentou, responderam mais por iniciativa própria ou quando 

solicitados (descrição das visitas - Anexos 13B e 19B). 

 

Em suma, os alunos envolveram-se mais nas últimas visitas em relação às primeiras, 

verificando ser necessário continuar a trabalhar a atenção/concentração e o envolvimento 

dos alunos na própria aprendizagem. É visível o à vontade que foram ganhando ao longo 

das exposições, que se transformou numa menor insegurança e timidez e 

consequentemente maior participação, como se pode comprovar pela descrição das visitas 

(Anexos 2B, 9B, 13B e 19B). Ao mesmo tempo é importante enaltecer que apesar do 

vocabulário ou do modo de expressão não ter evoluído, como se comprova pelas 

respostas, os alunos ganharam com o acesso às exposições, ao conhecerem novas formas 

de arte e outros artistas, ampliando a sua cultura artística. Este ponto é bastante positivo, 

uma vez que o conhecimento que detinham sobre a arte limitava-se essencialmente à 

pintura e a dois ou três artistas, ainda que de futuro retenham pouca da nova aquisição.  

 

3.2.2.1. Avaliação das aulas e das visitas guiadas pelos alunos 

A avaliação dos alunos face às estratégias do professor é igualmente importante, por 

esse motivo em todas as Fichas de Avaliação das Visitas e na Ficha de Balanço final da 

disciplina de Artes Visuais foi pedido aos alunos que fizessem uma avaliação das aulas e 

das visitas guiadas, sendo retiradas várias conclusões. 

Em relação às Fichas de Avaliação das Visitas (Anexos 3D, 10D, 14D e 20D), todos 

consideraram importantes as duas aulas de preparação dos temas das visitas, feita pela 
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professora, apontando como pontos positivos a aquisição de novos conhecimentos, a 

acessibilidade do discurso, e as atividades promovidas, como o caso da interpretação de 

três obras de Arte (Anexo 8E). 

A preparação e realização da visita foram avaliadas pelos alunos com base numa 

escala de 1 a 5, sendo que 1 era fraco e 5 muito bom. Dessa avaliação constatou-se que a 

maioria dos alunos atribuiu 4 e 5 valores aos indicadores relacionados com a informação 

fornecida pelo professor e a preparação das visitas. 

Nos parâmetros relacionados com a realização das visitas, a maioria dos alunos 

atribuiu valores acima do 3, com maior incidência no 4 e 5, considerando que os objetivos 

da visita foram atingidos com boa avaliação.  

Quando confrontados com as justificações para a fraca participação nas duas 

primeiras visitas, referem essencialmente a insegurança como razão, seguida da vergonha 

e da falta de interesse de alguns alunos perante o tema. 

Na comparação entre as visitas no Museu Berardo e as do Centro de Arte Moderna da 

Gulbenkian (pergunta 8 do Anexo 14D) os alunos referiram a falta de interesse das 

últimas, pelo facto de não ter havido atividades práticas.  

Na Ficha de Balanço final da disciplina de Artes Visuais (Anexos 22G e 22H) foi 

avaliado o funcionamento e as estratégias do professor em sala de aula.  

Sobre o funcionamento, os alunos acordam todos que a professora dá a conhecer as 

regras, fá-las cumprir e promove ambientes favoráveis à aprendizagem. No que se refere 

às estratégias também concordam que a professora utiliza material adequado para o aluno 

compreender a matéria, encontra novas formas de explicar quando o aluno não entende e 

explica a matéria de forma interessante.  

Nas perguntas sobre as exposições, apesar de os alunos terem considerado as visitas 

no Centro de Arte Moderna menos interessantes por serem teóricas, concordaram que 

aprenderam mais nessas visitas, embora tivessem gostado mais da primeira exposição 

“Tinta nos Nervos”.  

Em suma, os alunos concordam que realizar visitas de guiadas a exposições, como 

complemento das aulas em sala de aula, é benéfico para a consolidação e aquisição de 

novos conhecimentos, demonstrando que a interação com a obra de arte e a interpretação 

da mesma são atividades que promovem a aprendizagem, desenvolvendo os 

conhecimentos prévios e revelando outros pontos de vista sobre os temas.  



102 

 

Consideram por isso que qualquer atividade deste tipo, desde que bem preparada é 

bem recebida, mesmo que depois em termos práticos a participação pudesse ter sido mais 

ativa. 

Sobre as aulas em sala de aula, são exigentes com o modo como a aula é gerida e a 

forma como o professor explica os conteúdos, critérios que consideram importantes para o 

processo de aprendizagem. 

 

3.2.3. Análise da Ficha de Avaliação das Aprendizagens 

A Ficha de Avaliação das Aprendizagens (Anexo 22C) foi elaborada de acordo 

com os conteúdos lecionados na sala de aula (relacionados com os temas das visitas 

guiadas e com as atividades práticas) e os temas abordados durante as visitas guiadas aos 

Museus. A construção das questões teve por princípio recuperar algumas das perguntas 

anteriormente efetuadas nas Fichas de Avaliação das Visitas Guiadas, com o fim de 

entender se os conhecimentos foram adquiridos. Face à distância temporal, entre as 

aprendizagens e a avaliação das Aprendizagens, algumas perguntas foram apresentadas de 

forma mais acessível.  

A sua estrutura foi dividida em duas partes, na primeira parte as questões estavam 

relacionadas com o tema da Comunicação Visual (Banda Desenhada, Planos de Visão, 

Elementos da Linguagem Visual e Cor) e na segunda, as perguntas foram direcionadas 

para a Arte (Definição de Arte, Formas de Arte, Arte Moderna e Arte Contemporânea, 

Correntes Artísticas e Identificação e Interpretação de Obras de Arte). 

Responderam à ficha 12 alunos, sendo que pelo menos metade dos alunos respondeu 

à maioria das perguntas. 

Nas questões relacionadas com a Comunicação Visual os resultados tenderam a ser 

mais fracos que os resultados sobre o tema da Arte.  

Ao longo das seis perguntas da primeira parte, constatou-se a falta de aquisição de 

conhecimentos.  

A maioria dos alunos não respondeu às perguntas ou respondeu/acertou a menos de 

metade das respostas, à exceção da primeira pergunta (semelhante à pergunta 3 da 

primeira Ficha Diagnóstica), em que desta vez maioria dos alunos conseguiu identificar 

grande parte dos elementos essenciais à construção de uma Banda Desenhada. No entanto, 

eram dados os nomes dos elementos, o que não aconteceu na Ficha Diagnóstica, logo só 
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tinham de preencher corretamente os espaços o que facilitava a resposta. Em todas as 

outras cinco perguntas, os alunos revelaram falta de entendimento dos conteúdos, ao nível 

dos Planos de Visão e da Linguagem Visual, apesar de terem recorrido a eles de modo 

satisfatório durante realização do trabalho prático. 

No que diz respeito ao tema da Arte, os resultados foram melhores, apesar de o 

vocabulário usado continuar a ser pobre e limitado, e a construção das frases manter os 

mesmos problemas. Os alunos já conseguem identificar como Arte outras formas de arte 

para além das Artes Plásticas, o que não acontecia nas perguntas das Fichas de Avaliação 

das Visitas. Conseguem associar as formas de arte às próprias obras de arte. Aumentou o 

número de alunos que conseguiu definir Arte Moderna e Arte Contemporânea, ao 

contrário do que aconteceu na Ficha de Avaliação da Visita (pergunta 1 no Anexo 20D), 

apesar de desta vez ser pedido que fizessem o fizessem a partir de uma correspondência, o 

que facilitou a resposta. Quase todos os alunos conseguiram identificar pelo menos uma 

corrente artística que tivessem ouvido falar ou visto durante as visitas, sendo que cerca de 

metade conseguiu associar as correntes que identificou a uma das obras de arte. 

Quando confrontados com a interpretação de duas obras de arte (pergunta semelhante 

à pergunta 3 das Fichas de Avaliação das Visitas às exposições “Isto é Arte?” e “Olhar, 

ver e interpretar”), metade dos alunos respondeu e selecionou obras de Arte com as 

quais tinha tido contacto quer nas aulas, quer nas visitas. Assim, puseram de parte as 

obras de Leonardo Da Vinci e Picasso escolhidas como respostas às Fichas de Avaliação 

das Visitas e selecionaram novas obras e autores, pertencentes aos novos conhecimentos 

adquiridos. Apesar de tudo o Picasso continua a ser o pintor com maior impacto nos 

conhecimentos dos alunos, contudo a pintura escolhida foi a “Guernica” (interpretada 

durante uma das aulas), de seguida vem Almada Negreiros com o “Retrato de Fernando 

Pessoa” (interpretado durante uma exposição). Sobre os dois autores, os alunos que os 

escolheram, de um modo geral, conseguem identificar a nacionalidade e o nome do autor, 

a forma de arte, o título da obra (exemplo da “Guernica”) e tentam explicar o seu 

significado. No caso da “Guernica” conseguiram contextualizar historicamente a pintura, 

no “Retrato de Fernando Pessoa” a interpretação do significado da pintura passa pela 

descrição dos seus objetos.  

Contudo, o importante a reter passa pela constatação de que os alunos adquiriram 

novos conhecimentos no âmbito das obras de arte e dos seus autores, como se pode 
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comprovar pelo número de obras e autores diferentes que foram mencionados, em 

associação às próprias obras, nas duas últimas perguntas da Ficha. 

Em relação a uma apreciação individual existe apenas um aluno que se destaca em 

relação ao resto da turma pelos conhecimentos que revela ter adquirido. O aluno RC foi o 

aluno que respondeu acertadamente a um maior número de perguntas, revelando deter 

uma cultura estética e artística ligeiramente superior à do resto dos alunos. De seguida 

temos os alunos AS, FF, MI e TM que também revelam conhecimentos sobre alguns 

conteúdos, ainda que em menor quantidade. 

 

3.2.3. Considerações sobre a relação das aprendizagens e o desenvolvimento da 

Criatividade 

Comparando as aprendizagens adquiridas no âmbito da Comunicação Visual e da 

Literacia Estético Visual podemos concluir que, apesar da falta de assiduidade e do 

pouco envolvimento nas tarefas, por parte de alguns alunos, constata-se uma ligeira 

evolução ao nível da aquisição de novos conhecimentos e aplicação dos mesmos nas 

atividades realizadas.  

É visível que uma parte dos alunos demonstraram preocupação no cumprimento dos 

objetivos das atividades, seja dos exercícios ou das visitas guiadas, apesar de não se 

verificar uma alteração no que diz respeito aos seus objetivos educativos. Estes alunos 

continuam a não encontrar na escola as respostas para o seu futuro, e isso revela-se na 

atitude de pouco envolvimento nas atividades, que deve continuar a ser trabalhada no 

futuro.  

Outro ponto importante que se verificou, essencialmente nas atividades práticas, está 

relacionado com a falta de capacidade dos alunos em gerirem o seu tempo de modo a 

conseguir realizar os trabalhos a tempo, a falta de motivação/interesse e de concentração, 

que os impede de absorver/apreender mais informação, e que são fatores importantes na 

concretização dos objetivos da aprendizagem.  

Ao mesmo tempo a falta de conhecimentos prévios revelada pelas Fichas 

Diagnosticas e pelo decurso das aulas/visitas, também não facilitou o processo ensino-

aprendizagem. Nesse sentido por mais que os alunos tenham acesso ao novo 

conhecimento, se não existir conhecimentos prévios na estrutura cognitiva, onde ancorar a 
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nova informação, o sucesso da estratégia estará automaticamente dificultado (Ausubel, 

Novak & Hanesian, 1978).  

Uma parte dos alunos não desenvolveu aprendizagens significativas, efetuando 

apenas abordagem superficial dos conteúdos (Entwistle, 1988), sustentada pelo 

armazenamento mecânico das informações recebidas, às quais recorrem mas sem 

estabelecer relações significantes (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978). 

Ao nível do desenvolvimento de uma consciência estética é visível que estes alunos, 

encontram-se no terceiro estádio de Parsons.  

Para estes alunos prevalece a expressão, e como tal valorizam a criatividade e 

originalidade sempre que apreciam o seu trabalho ou o trabalho de outros. Sendo essa a 

justificação para a seleção das obras que mais gostaram durante a exposição. As obras 

mais diferentes, ou que recorriam a formas de arte diferentes das que estavam habituados, 

foram as que chamaram mais a atenção. 

No que diz respeito aos estádios de Housen, podemos afirmar que estes adolescentes 

encontram-se na transição entre o III e IV estádio.  

São alunos com pouca experiência estética, o que os obriga a recorrer às suas próprias 

expressões e distinções sempre que têm de interpretar uma obra de Arte. Apesar de 

saberem descodificar alguns símbolos não têm referentes estéticos onde os ancorar, 

carecendo de estratégias críticas e de análise, sendo como tal imprescindível a fruição de 

mais experiências semelhantes, que facilitem a aquisição dos conceitos fundamentais, no 

âmbito da história e estética, para que possam fazer a passagem para o quarto estádio. 

Contudo é claro a influência positiva da estratégia, alargando os horizontes no que 

respeita à experiência estética e à sua interpretação. 
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3.2.4.1. Auto-avaliação 

O grupo das Artes Visuais adotou uma grelha de auto-avaliação das aprendizagens 

dos alunos (Anexo 22E e 22F), onde é pedido que se avaliem de acordo com as seguintes 

competências artísticas: Compreensão de formas, cor, técnicas; Conhecimento de 

formas diversas de expressão; Capacidade de executar projetos diversos; Capacidade 

de criar projetos de natureza diversa; e Domínio de técnicas e procedimentos. Essa 

avaliação é feita usando a escala de 1 a 5, sendo 1 fraco e 5 excelente. 

De acordo com esses critérios a maioria dos alunos avaliou-se com o nível 3, em 

quase todas as competências. Havendo uma pequena percentagem de alunos que se avalia 

com 2 ou 4 valores.  

O interessante desta apreciação é que uma parte dos alunos que se avaliam com o 3 

não tem consciência que se encontram a um nível superior, como o caso do aluno MI, ou a 

um nível inferior, alunos AB e FF. Mas no que diz respeito aos alunos que se avaliaram 

em quase tudo com níveis 2 e 4, a sua apreciação condiz de um modo geral com as 

verdadeiras capacidades, como o caso dos alunos AS, KA, MM, RC, RL e TM. 

Em suma, os alunos tendenciosamente mais fracos ou com maiores capacidades de 

certa forma têm noção das competências que desenvolveram e das que poderiam ter 

desenvolvido se tivessem trabalhado mais. 

 

3.2.4.2. Competências artísticas e específicas mobilizadas  

Ao nível das competências artísticas ambicionou-se trabalhar ao nível de uma 

Literacia Estético Visual através da planificação de atividades que promovessem a 

apropriação das linguagens elementares das artes e a compreensão das artes no 

contexto (ME, 2001, p. 153-154).  

Essas atividades passaram pela exposição oral dos conteúdos, com debate e por 

exercícios de interpretação de obras de arte, através de exercícios que desenvolvessem o 

aprender a ver e a compreender. Esses exercícios foram aplicados em sala de aula e ao 

longo das visitas guiadas, com a experiência estética da obra de arte. Com essas 

experiências os alunos aprenderam que existem vários pontos de vista e que todos podem 

ser válidos. Esse foi o maior ganho com o acesso às exposições e as oficinas realizadas, 

apesar de como refere Lowenfeld, nem todos os alunos terem sido capazes de alcançar a 
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experiência estética (Lowenfeld & Brittain, 1977) e transferido os conhecimentos 

adquiridos no Museu para a produção artística realizada em sala de aula. 

No entanto, para uma parte dos alunos, o desenvolvimento de uma consciência 

estética contribuiu para o desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação 

e para o desenvolvimento da Criatividade (ME, 2001), quer através dos exercícios 

práticos ou a partir das suas intervenções em contexto de sala de aula e de Museu, ao 

participar de modo mais ativo nos acontecimentos. 

As atividades práticas permitiram desenvolver as competências específicas ao nível 

da Comunicação Visual, principalmente no que diz respeito às competências: Ler e 

interpretar narrativas nas diferentes linguagens visuais; Descrever acontecimentos 

aplicando metodologias do desenho da banda desenhada ou do guionismo visual; 

Conceber organizações espaciais dominando regras elementares da composição; 

Entender o desenho como um meio para a representação expressiva e rigorosa de 

formas. 

Em suma, as competências foram mobilizadas, e os alunos atingiram resultados 

satisfatórios e em alguns casos até bons, face ao grau de exigência do projeto. Contudo, 

não é possível verificar se foram adquiridas uma vez que para tal seria necessário 

acompanhar a turma em outros trabalhos, como forma de comprovar se as aprendizagens 

foram significativas. 
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3.3. ATITUDES E VALORES 

Este parâmetro foi muito importante durante todas as aulas e visitas, especialmente 

porque os alunos da turma acompanhada frequentam um Curso de Educação e Formação, 

que pelas suas características (Anexo 25B) considera as competências pessoais e sociais 

como elementos importantes na Avaliação. As Atitudes e Valores, tal com foi 

mencionado anteriormente, têm um peso de 40% na avaliação das disciplinas, sobretudo 

porque estes alunos são jovens desmotivados com o percurso do ensino regular e por isso 

em risco de abandono escolar, ou que já abandonaram a escola, e que procuram 

qualificações que os orientem nas suas escolhas profissionais. Como tal, é necessário 

trabalhar com eles o saber estar/relacionar-se e o saber ser, fundamental para a aquisição 

de competências que facilitem a convivência em sociedade (Delors, 1996; Bahia & 

Janeiro, 2008; ME, 2001).  

A avaliação tem por base a apreciação das competências ao longo das aulas e das 

visitas de estudo (Anexos 1-20 designados com a letra A).  

As competências pessoais e sociais têm por base os seguintes critérios: assíduo; 

pontual; entro ordeiramente; trago o material; tenho o telemóvel e aparelhos de som 

desligados e não lhes mexo durante a aula; aceito e cumpro, sem discussão, as 

instruções do professor e as regras de sala de aula; estou atento às aulas; e participo 

ativamente nas atividades propostas. Cada critério é avaliado de 1 a 5, em que 1 

corresponde a “Não revela. Deve mudar a sua atitude”; e o 5 a “Revela muito e sempre. 

Deve continuar”. A soma dos valores dos oito parâmetros de avaliação resulta na 

classificação das atitudes e valores (Anexo 24C). É efectuada duas vezes por período pelo 

professor e pelo aluno, numa perspectiva de evolução, sendo que a última avaliação de 

cada período contribui em 40% para a nota do aluno. 

3.3.1. Reflexão das aulas e visitas de estudo 

De um modo geral os alunos da turma tiveram dificuldades em cumprir algumas das 

regras da sala de aula, sem discutir com a professora, como o exemplo de manter o 

telemóvel desligado, entrar ordenadamente, não perturbar os colegas, ou cumprir as 

tarefas sem que existisse o protesto inicial de preguiça, recusando-se muitas vezes em 

trabalhar como o caso dos alunos FF, RL e TM. Uma parte dos alunos teve problemas ao 

nível da assiduidade, nomeadamente os alunos AS, CA, FN, e IG. Alguns alunos não 

trouxeram o material necessário à aula, como as fotografias essenciais para cumprir a 
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segunda atividade prática. No que diz respeito à participação nas atividades e da atenção à 

aula ou às visitas guiadas os comportamentos foram heterogéneos dependentes do 

interesse dos conteúdos, da monitora ou da disposição do próprio aluno.  

Durante as aulas teóricas, os alunos, demonstraram algum interesse pelos temas, 

revelando atenção e preocupação em ouvir o que a professora dizia. Contudo a 

participação foi pouco ativa, havendo apenas um ou dois alunos que colocaram questões, 

participaram, expuseram dúvidas ou deram opinião, sem que tenha sido sempre os 

mesmos alunos.  

De um modo geral este tipo de aulas decorreu em silêncio e com os alunos atentos à 

professora e aos conteúdos, ainda que não desse para perceber até que ponto entenderam 

ou apreenderam os conhecimentos transmitidos.  

Em relação às aulas destinadas à realização das atividades práticas, para além da 

pouca vontade inicial em trabalhar, para alguns alunos raramente existiu um envolvimento 

no trabalho, como se pode comprovar pelos resultados finais.  

Nas visitas guiadas conseguiram comportar-se razoavelmente, embora tivessem 

algumas dificuldades em saber estar no espaço do Museu, aproximando-se demasiado das 

obras de arte, havendo por vezes necessidade em alerta-los para a situação. Do mesmo 

modo, de início não souberam respeitar a monitora, falando ao mesmo tempo e 

encontrando-se várias vezes distraídos, contudo a partir da segunda visita, inclusive, 

esforçaram-se por se comportar melhor e estar atentos ao discurso da monitora. Porém a 

participação poderia ter sido mais elevada, uma vez que quando participavam faziam-no 

corretamente e contribuindo para o desenvolvimento da visita. 

 

3.3.2. Resultados dos critérios de avaliação da disciplina 

Com base nos critérios, anteriormente mencionados, constatamos que durante o 2º 

período os alunos CA e IG obtiveram uma avaliação inferior a 20% justificada na falta de 

assiduidade. A maioria dos alunos, ou seja 11 alunos, obteve uma avaliação das 

competências pessoais e sociais entre os 20% e o 30% e apenas dois alunos, FN e KA, 

conseguiram resultados acima dos 35%, justificados no seu empenho, assiduidade e 

pontualidade e no cumprimento das regras. 

No 3º período a situação alterou-se aumentando o número de alunos com avaliação 

inferior a 20%, aos alunos CA e IG juntaram-se os alunos FN (por falta de assiduidade), 
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FF (por falta de cumprimento das regras e falta de empenho), RL e TM por falta de 

empenho, não cumprindo os objetivos das atividades práticas. Ao mesmo tempo 

aumentou também o número de alunos com avaliação superior a 30%, ao aluno KA 

juntou-se os alunos AS, MI, MM e NV, motivado pelo empenho nas atividades. 

 

3.3.2.1. Auto-avaliação (aluno) 

O parâmetro da auto-avaliação é fundamental pois permite ao professor verificar se o 

aluno tem consciência dos seus comportamentos e simultaneamente contribui para que o 

aluno reflita sobre as suas atitudes e em confronto com a apreciação do professor consiga 

auto-regular-se. 

Nesse sentido, em relação às visitas de estudo e às aulas, os alunos concordam que 

devem contribuir mais para o desenvolvimento das mesmas através de uma participação 

mais ativa (última pergunta nos Anexos 3D e 10D).  

Em relação aos comportamentos, como se pode ver na pergunta de avaliação de 

comportamentos dos alunos nos Anexos 3D, 10D, 14D e 20D, a maioria dos alunos avalia 

o comportamento com os valores acima do 4, considerando que o comportamento é bom, 

o que não vai totalmente de encontro com a apreciação da professora. Isto que demonstra 

que por não frequentarem assiduamente lugares como o Museu, faltam-lhes competências 

no âmbito de saber comportar-se, o que os leva a ter pouca noção de como seria a atitude 

exigida. 

Em suma, podemos concluir que os alunos são muito críticos e cientes no que diz 

respeito ao seu envolvimento nas atividades, mas são pouco conscientes das suas atitudes, 

o que pode advir da não aquisição das competências relacionadas com o relacionar 

harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspetiva pessoal e interpessoal 

promotora da saúde e da qualidade de vida (ME, 2001).   

 

3.3.2.2. Competências gerais mobilizadas 

Foram definidas atrás, no subcapítulo Competências a desenvolver (gerais e 

específicas), as competências gerais a mobilizar e tal como aconteceu em relação às 

competências artísticas e específicas, foram definidas estratégias com o fim de atingir os 

objetivos gerais.  
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Uma das estratégias passou pela relação com a Obra de Arte e o seu espaço, quer 

através da fruição de exposições ou a partir da discussão de pontos de vista trabalhando 

não só conceitos ao nível da estética como ao nível de uma educação para a cidadania. 

Essas estratégias tiveram como fim o respeito pelo espaço em que se encontravam, através 

do respeito pela obra de arte, evitando tocar, e pelo ambiente da sala de aula e do Museu, 

e pela opinião do outro, quer esse outro fosse um colega de turma, ou a professora ou 

monitora. No caso das visitas guiadas ao início esse respeito, pela monitora que falava ou 

pelos colegas que ouviam atentamente, não foi imediato, mas ao longo das diferentes 

vistas foi sendo trabalhado, sendo alcançado. Esta estratégia permitiu trabalhar de uma só 

vez, as seguintes competências: Mobilizar saberes culturais 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; Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspetiva 

pessoal e interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida (ME, 2001).   

Outra estratégia passou pela adoção do método de resolução de problemas, com  o 

recurso á aprendizagem pela descoberta, permitindo trabalhar competências como: 

Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em conhecimento 

mobilizável; Adotar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de 

decisões; Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa (ME, 2001).   

Por fim, ao realizar trabalhos individuais e de grupo trabalhou-se a competência que 

promove a cooperação com os outros em tarefas e projetos comuns (ME, 2001).   

Em suma, através das estratégias adotadas foi possível verificar que ao trabalhar as 

competências artísticas e específicas contribuímos para o desenvolvimento de 

competências gerais e vice-versa, tal como afirmámos ao longo da fundamentação do 

Currículo do Ensino Básico, sendo fundamental compreender a transversalidade que as 

competências têm em relação às diferentes áreas. 
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4. REFLEXÃO CRÍTICA 

Este estudo teve como ponto de partida a interação entre a sala de aula e o Museu, 

como estratégia para envolver o aluno no seu processo de aprendizagem, com a finalidade 

de proporcionar uma Educação Estética e Artística. 

Tendo presente que a escola viu aumentar a sua responsabilidade e consequentemente 

atingir um estatuto privilegiado no que diz respeito à condução da atribuição de 

significados, sobre o mundo que nos rodeia, colocámos as seguintes questões:  

 Como poderá a escola adaptar-se, procurando cumprir os objetivos de uma educação 

artística?  

 Que estratégias adotar no sentido de proporcionar um maior envolvimento dos alunos 

na sua própria aprendizagem?  

 Que contribuições poderão ser feitas para o desenvolvimento do aluno enquanto 

cidadão?  

 E principalmente, de que modo poderá contribuir para o desenvolvimento dos alunos 

no aprender a ver? 

Nesse sentido foram definidos alguns temas que considerámos pertinentes estudar e 

aplicar, com o objetivo de respondermos a todas essas inquietações.  

Considerámos importante compreender o que se entende por Arte e Educação, para 

mais facilmente perceber qual o papel de cada uma dessas áreas na formação do 

Adolescente, enquanto cidadão do mundo e ator da sua própria experiência estética e 

artística. Com esse fim, foi preciso esclarecer o papel da Literacia Estético Visual, 

presente no Currículo, e considerada essencial ao desenvolvimento do aluno. Entender a 

relevância das experiências estéticas para o desenvolvimento da consciência estética e da 

capacidade criadora do aluno. Conhecer os aspetos que contribuem para a aquisição do 

conhecimento ao nível das teorias construtivistas, dos lugares de aprendizagem e dos 

fatores que influenciam a pré-disposição para aprender, e enquadrar o desenvolvimento do 

adolescente ao nível emocional, cognitivo, moral, estético e artístico, com o intuito de 

identificar as características do aluno em estudo e as limitações ao seu progresso.  
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Todos estes elementos contribuíram para definir estratégias que permitissem verificar 

de que forma a interação entre a sala de aula e o Museu, potencia o aluno a aprender a 

ver, interpretar, compreender e expressar-se, aumentando os conhecimentos ao nível da 

Literacia Estético Visual, desenvolvendo a expressão artística e contribuindo para um 

maior envolvimento na disciplina de Artes Visuais. 

Conforme os nossos conhecimentos prévios e os conhecimentos adquiridos ao longo 

desta investigação foi possível definir um plano de ação que colocasse em prática todas as 

conclusões retiradas e facultasse aos alunos uma aprendizagem significativa, visto que 

mais importante do que os pressupostos teóricos é “pensar em estratégias que 

oportunizem a nós professores e a nossos alunos uma ampliação de reportórios estéticos, 

artísticos e culturais” (Pillotto, 2008 p.8). 

De acordo com as características, limitações e os problemas diagnosticados na Turma 

do 8ºano do Curso de Educação e Formação de Pintura de Azulejo, foram então definidas 

duas estratégias a pôr em prática na disciplina de Artes Visuais. Uma em sala de aula com 

atividades práticas e exposições orais que contextualizassem os conteúdos a aprender, e 

outra no Museu, com visitas de guiadas a exposições e respetiva avaliação dos 

conhecimentos novos adquiridos face aos conhecimentos prévios constatados em 

diagnóstico. 

Estas estratégias tinham como objetivo a promoção de experiências estéticas que 

contribuíssem para a aquisição de uma Literacia Estético Visual e desenvolver as 

seguintes competências específicas, definidas na disciplina de Artes Visuais (Anexo 25C, 

p. 3-4):  

 O espírito crítico e a fundamentação de juízos visuais próprios; 

 A imaginação na busca de propostas alternativas, no conhecimento de novos factos, 

na exploração de técnicas e materiais e na reflexão sobre os resultados obtidos 

 A criatividade na expressão através da construção de mensagens visuais portadoras 

de uma representação individual, através da aplicação consciente do processo de 

resolução de problemas; 

 A autonomia na busca de novos conhecimentos e na resolução de qualquer problema 

através da interiorização de um processo de actuação; 
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 A auto-confiança na satisfação da atividade conseguida e a auto-estima pessoal e o 

sentido social através do trabalho de grupo. 

Após a realização das estratégias foi possível constatar que apesar de ter-se verificado 

um aumento na falta de assiduidade e uma ligeira evolução no que respeita ao 

envolvimento dos alunos nas tarefas, existiu da parte de alguns alunos um 

desenvolvimento ao nível da aquisição de novos conhecimentos e da aplicação dos 

mesmos nas atividades realizadas. O que significa que alguns alunos beneficiaram da 

interação entre a sala de aula e o Museu, quer ao nível da motivação para a realização das 

atividades, quer ao nível da aquisição de novos conhecimentos acerca da Obra de Arte. 

Estamos a falar de alunos que frequentam um Curso de Educação e Formação o que 

neste caso simboliza que a maioria procura uma alternativa à escola e uma direção para o 

seu futuro. Logo a educação formal não lhes diz muito. Por outro lado a própria 

aprendizagem, e neste caso, a educação estética e artística implica uma vontade de 

aprender inerente ao aluno, ao mesmo tempo que requer tempo. Como ponto de partida, 

estes alunos detinham uma lacuna muito grande no campo da educação estética, por falta 

de oportunidades em realizarem experiências estéticas e discutirem sobre elas, o que 

inevitavelmente se espelhava nas suas competências artísticas, por isso o objetivo deste 

estudo já seria por si só uma tarefa muito complicada. 

Por outro lado o facto de não encontrarem na escola as respostas para o seu futuro, 

também não contribuía para o sucesso da tarefa. No entanto foi possível assistir a uma 

alteração no entusiasmo de elementos, que na realidade estavam a usufruir das 

oportunidades, apesar de a evolução não ter sido tão notória como se pretendia.  

No entanto é preciso esclarecer que dado o tempo disponibilizado para este estudo, 

face à falta de pré-requisitos dos alunos e ao pouco envolvimento com a escola, 

dificilmente seria possível obter melhores resultados. A falta de conhecimentos prévios 

impediu que conseguissem ancorar os novos conhecimentos aos já existentes (Ausubel, 

Novak & Hanesian, 1978), sendo apreendidos como informações “soltas”. Contudo não 

significa que não consigam estabelecer essa relação mais tarde, transformando-se nessa 

altura em aprendizagem significativa (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978). 

Assim face às variáveis possíveis, os resultados foram satisfatórios.  
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Houve uma evolução nos conhecimentos, mesmo que não seja possível verificar se as 

aprendizagens foram significativas, o que implicaria comprovar mais tarde se as 

aprendizagens se mantêm.  

Adquiriram novos modos de ver, apropriaram-se de novos conceitos de Arte, 

conhecerem novos autores e outras formas de arte.  

Conseguiram incorporar e respeitar as regras que cada espaço tem, a sala de aula e o 

Museu. 

Tomaram decisões e lidaram bem com os seus resultados, contribuindo para um 

aumento na autonomia, auto-confiança e auto-estima pessoal. 

A um nível prático, de um modo geral, de entre os alunos que concluíram ou quase 

terminaram os trabalhos, é possível verificar que conseguiram transmitir mensagens, 

dotadas de criatividade e de uma expressão individual.  

Não foram tão bem sucedidos nas competências que implicavam imaginação na busca 

de propostas alternativas ou o desenvolvimento de um espírito crítico e uma 

fundamentação de juízos visuais próprios, mas acreditamos que se fosse possível trabalhar 

estes conteúdos durante mais tempo conseguiriam lá chegar. 

Em suma, de um modo geral os objetivos foram conseguidos, faltando responder às 

últimas duas perguntas: Que contribuições poderão ser feitas para o desenvolvimento do 

aluno enquanto cidadão? E de que modo poderá contribuir para o desenvolvimento dos 

alunos no aprender a ver?  

Em relação à primeira pergunta é possível responder que as estratégias contribuíram 

para um aumento no respeito pela opinião e visão do outro, tornando-os pessoas mais 

aptas a construir uma identidade pessoal com respeito pela diversidade cultural.  

No que respeita à segunda questão, a honestidade leva-nos a dizer que mais do que 

aprender a ver, estes alunos aprenderam que existem diferentes modos de ver, todos eles 

possíveis. Apreenderam que o mundo vai mais além do que a realidade próxima de cada 

um. E estão preparados para, caso voltem a ter mais experiências estéticas ou artísticas, 

encararem-nas com um ponto de vista mais abrangente e preparado para transformar a 

nova informação em aprendizagens significativas. 
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Em relação a uma reflexão crítica sobre a eficácia das próprias estratégias, poderemos 

dizer que em situações futuras haverá necessidade de fazer alguns ajustes.  

Terá de existir uma maior proximidade entre a escola, neste caso o professor, e o 

Museu, baseada numa troca de pontos de vista e modos de agir, antes da realização das 

visitas guiadas. Ou seja, é necessária uma maior abertura entre estes dois lugares que 

possibilite um trabalho conjunto com o fim de obter resultados mais significativos.  

Esse trabalho deve passar por uma relação mais longa entre a escola e o Museu, e por 

uma aferição, mais direcionada e aprofundada, dos conhecimentos prévios dos alunos que 

depois seja partilhada com os serviços educativos do Museu e a partir daí planificado o 

guião da visita, tendo em conta o diagnóstico, os conhecimentos a adquirir e as obras a 

visitar. Concordando com Parsons, quando afirma que: “As curtas visitas a museus são 

úteis e podem servir para transmitir determinados conhecimentos, mas raramente 

influenciam o desenvolvimento ou a maneira com as crianças pensam sobre as Artes. 

Podem ter um maior efeito quando se inserem no contexto de programas de prazos mais 

extensos que são organizados em sintonia com os professores e com as escolas” (Parsons 

citado por Fróis, 1999, p.34) e se estabelecerem relações com outras partes do currículo 

escolar. 

No que respeita às duas atividades prática, poderemos concluir que, apesar do seu 

sucesso ter estado dependente da assiduidade e do envolvimento dos alunos, fará algum 

sentido realizar mais experiências iguais às realizadas na primeira atividade, trabalhando 

melhor os conceitos associados à construção e transmissão de mensagens. O que não foi 

possível de realizar neste estudo, primeiro pelo tempo disponível e segundo por os alunos 

se fartarem com alguma facilidade de atividades repetidas. 

Por fim enquanto professora, beneficiei em muito com este estudo, tendo, tal como os 

alunos, adquiridos novos conhecimentos e consolidado os conhecimentos anteriores. 

Nesse sentido anseio por uma nova oportunidade em que poderei pôr em prática as 

conclusões que retirei. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Aula 1 

1A Planificação da aula 1 

1B Descrição e reflexão da aula 1 

1C Ficha diagnóstica sobre a Banda Desenhada 

1D Análise dos resultados da Ficha Diagnóstica 

1E PowerPoint sobre a Banda Desenhada 

Anexo 2 – Aula 2 

 2A Planificação da aula 2 

 2B Descrição e reflexão da aula 2 

 2C Fotografias da visita guiada à Exposição “Tinta nos Nervos” 

Anexo 3 – Aula 3 

3A Planificação da aula 3 

 3B Descrição e reflexão da aula 3 

 3C Ficha de avaliação da Exposição “Tinta nos Nervos” 

 3D Análise dos resultados da Ficha de avaliação da Exposição “Tinta nos Nervos” 

Anexo 4 – Aula 4 

4A Planificação da aula 4 

 4B Descrição e reflexão da aula 4 

 4C Imagens para o exercício prático de microdidática da montagem 

 4D PowerPoint sobre a Linguagem Visual 

 4E Planificação das Duas Atividades – Objetivos e Estratégias 
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Anexo 5 – Aula 5  

5A Planificação da aula 5 

 5B Descrição e reflexão da aula 5 

 5C Fotografias dos trabalhos realizados na Fase 1 

Anexo 6 – Aula 6 

6A Planificação da aula 6 

 6B Descrição e reflexão da aula 6 

 6C Fotografias dos trabalhos realizados na Fase 2 

Anexo 7 – Aula 7 

7A Planificação da aula 7 

 7B Descrição e reflexão da aula 7 

 7C Fotografias dos trabalhos realizados na Fase 2 

Anexo 8 – Aula 8 

8A Planificação da aula 8 

8B Descrição e reflexão da aula 8 

8C Ficha diagnóstica sobre o tema O que é a Arte? 

8D Análise dos resultados da Ficha Diagnóstica sobre o tema O que é a Arte? 

8E Análise dos resultados do Exercício de interpretação das pinturas e da 

escultura 

8F PowerPoint que complementa a Ficha Diagnóstica sobre o tema O que é a 

Arte? 

8G PowerPoint sobre o tema O que é a Arte? 

Anexo 9 – Aula 9 
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 9A Planificação da aula 9 

 9B Descrição e reflexão da aula 9 

 9C Fotografias da visita guiada à Exposição “Observadores” 

Anexo 10 – Aula 10 

10A Planificação da aula 10 

 10B Descrição e reflexão da aula 10 

 10C Ficha de avaliação da Exposição “Observadores” 

 10D Análise dos resultados da Ficha de avaliação da Exposição “Observadores” 

 10E PowerPoint com imagens do exercício de Interpretação 

Anexo 11 – Aula 11 

11A Planificação da aula 11 

 11B Descrição e reflexão da aula 11 

 11C PowerPoint sobre os Planos de Visão 

Anexo 12 – Aula 12 

12A Planificação da aula 12 

 12B Descrição e reflexão da aula 12 

Anexo 13 – Aula 13 

 13A Planificação da aula 13 

 13B Descrição e reflexão da aula 13 

 13C Fotografias da visita guiada à Exposição “Isto é Arte?” 

Anexo 14 – Aula 14 

14A Planificação da aula 14 
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 14B Descrição e reflexão da aula 14 

 14C Ficha de avaliação da Exposição “Isto é Arte?” 

 14D Análise dos resultados da Ficha de avaliação da Exposição “Isto é Arte?” 

 14E PowerPoint de complemento à Ficha de avaliação da Exposição “Isto é 

Arte?” 

14F PowerPoint com exemplos de várias Bandas Desenhada – composição da 

página 

Anexo 15 – Aula 15 

15A Planificação da aula 15 

 15B Descrição e reflexão da aula 15 

Anexo 16 – Aula 16 

16A Planificação da aula 16 

 16B Descrição e reflexão da aula 16 

Anexo 17 – Aula 17 

17A Planificação da aula 17 

 17B Descrição e reflexão da aula 17 

Anexo 18 – Aula 18 

18A Planificação da aula 18 

 18B Descrição e reflexão da aula 18 

Anexo 19 – Aula 19 

 19A Planificação da aula 19 

 19B Descrição e reflexão da aula 19 

 9C Fotografias da visita guiada à Exposição “Olhar, Ver e Interpretar” 
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Anexo 20 – Aula 20 

20A Planificação da aula 20 

 20B Descrição e reflexão da aula 20 

 20C Ficha de avaliação da Exposição “Olhar, Ver e Interpretar” 

 20D Análise dos resultados da Ficha de avaliação da Exposição “Olhar, Ver e 

Interpretar” 

 20E Fotografias da realização do exercício prático final 

20F PowerPoint de complemento à Ficha de avaliação da Exposição “Olhar, Ver e 

Interpretar” 

Anexo 21 – Aula 21 

21A Planificação da aula 21 

 21B Descrição e reflexão da aula 21 

 21C Exercício de Banda Desenhada - trabalhos finais 

 21D Exercício de Banda Desenhada - estudos 

Anexo 22 – Aula 22 

22A Planificação da aula 22 

 22B Descrição e reflexão da aula 22 

22C Ficha de avaliação das aprendizagens 

22D Análise da Ficha de avaliação das aprendizagens 

22E Ficha de Balanço final da disciplina de Artes Visuais 

22F Análise da Ficha de Balanço final da disciplina de Artes Visuais 

22G Ficha de Registo de Avaliação 
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22H Análise da Ficha de Registo de Avaliação 

Anexo 23 – Documentos de apoio ao projeto  

23A Descrição dos critérios de avaliação do desenvolvimento criativo 

Anexo 24 – Grelhas de Avaliação 

24A Grelhas de Avaliação das duas Atividades 

 24B Grelha de Avaliação do exercício de Banda Desenhada - critérios da escola 

24C Grelha de Avaliação das competências pessoais e sociais 

Anexo 25 – Documentos referentes à escola 

25A Caracterização da Escola 

25B Enquadramento do Curso de Educação e Formação 

 25C Programa da disciplina de Artes visuais 

25D Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas de Romeu Correia 

2010-2011 

25E Planificação da disciplina de Artes Visuais 

25F Critérios de Avaliação da disciplina de Educação Visual 7º8º9º 2010-11 
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Agrupamento de Escolas Romeu Correia 
Escola Secundária com 3º Ciclo Romeu Correia 

Artes Visuais 2010/2011 
Curso de Educação e Formação – Pintura de Azulejo 8ºPA 

 

PLANIFICAÇÃO - AULA 1 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A Banda Desenhada 

Conteúdos: 

- Banda Desenhada 
- Narrativa Visual 
- Gramática Visual  

Metodologia: 

1. Aplicação de um teste diagnóstico, com o objectivo de diagnosticar quais os conhecimentos que os alunos têm acerca da Banda 
desenhada e respetiva gramática (ver Anexo 1C); 

2. Apresentação de um PowerPoint sobre a Banda Desenhada (ver Anexo 1E): 

2.1 Breve apresentação da Banda Desenhada,  

2.2 Gramática Visual, 

2.3 Enquadramento e Ritmo, 

2.4 Planos de Visão, 

2.5 Ângulos de Visão, 

2.6 Movimento, cor e som. 

 

 

 

Obs: Dez minutos do tempo contabilizado para cada aula são destinados à entrada na sala e distribuição do material (5 minutos iniciais) e 
à arrumação dos materiais, limpeza da sala e saída ordenada da mesma (5 minutos finais). 

Objectivos: 

- Teste diagnóstico sobre a 
Banda Desenhada, 

- Apresentação, em 
PowerPoint, dos conteúdos 
associados à construção de 
uma Banda Desenhada, 

- Introdução ao Tema da 
Visita de Estudo a realizar na 
semana seguinte, alerta dos 
alunos para o que realmente 
interessa na exposição: 

- as diferentes 
representações, no mesmo 
tema, 

- a linguagem visual, 

- o Desenho como meio de 
representação e expressão. 

Duração: 45 minutos Data: 11 de Fevereiro de 2011 Materiais: PowerPoint (Anexo 1E), testes diagnósticos (Anexo 1C). 

 



Aula 1 – 11 de Fevereiro de 2011 

Alunos participantes – todos excepto quatro alunos (CA, IG e AB) 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 1A), teve 

como recurso uma Ficha Diagnóstica (ver Anexo 1C) e a apresentação de um 

PowerPoint sobre o tema da Banda Desenhada (ver Anexo 1E). 

Descrição e Reflexão  

Ao longo do decorrer da aula, os alunos mostraram-se de um modo geral 

interessados nos conteúdos da aula, embora não tenham participado muito activamente, 

mantendo-se em silêncio a ouvir a aula. A maioria dos alunos nunca tinha lido uma 

Banda desenhada, e poucos tinham conhecimentos acerca da mesma.  

De um modo geral a turma tem pouco contacto com a cultura artística. 

Contudo foi interessante perceber que alguns alunos ficaram entusiasmados com 

o tema ao ponto de irem comprar banda desenhada para ler. 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ROMEU CORREIA 
 

ES C/ 3º CICLO DE ROMEU CORREIA 

Ano Lectivo: 2010-2011 

 
 

TESTE DIAGNÓSTICO  

 

 
1. O que entendes por Banda Desenhada? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2. Já fizeste alguma banda desenhada na escola? Se sim, sobre o quê e em que ano? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

3. A banda desenhada é composta por vários elementos importantes. Indica o nome 

desses elementos.  

1 – A página da banda desenhada chama-se 

____________________ 

2 - Os quadrados que a compõem chamam-se 

_____________________ 

3 - As linhas horizontais, compostas por um ou mais 

quadrados chamam-se ______________________________ 

4 - Os elementos onde se escrevem os diálogos têm o 

nome de ____________________________________________ 

5 - As caixas de diálogo onde se escreve a acção chama-se  ____________________ 

 

 

4. Que tipo de Banda desenhada conheces? Dá exemplos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

5. Por norma, o que retrata a Banda Desenhada? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2 

         4 
 

3 

1 
5 



 
 

 

 

6. Que técnicas conheces, que podem ser usadas para fazer banda Desenhada? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

7. Quais as expectativas, que tens acerca da exposição? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

Nome: ____________________________________________________ Nº:_____ Ano:_____ Turma: _____ 

 

Professor(a) 

 __________________ 



Análise da Ficha Diagnóstica sobre a Banda Desenhada (ver Anexo 1C) - 11 de 

Fevereiro de 2011 

Resultados: 

Pergunta 1 – O que entendes por Banda Desenhada? 

Seis alunos não sabem/não responderam o que é uma Banda Desenhada, quatro alunos 

descrevem a Banda Desenhada de forma muito básica (história com quadrados) e 

apenas dois alunos conseguem descrever a Banda desenhada recorrendo à sua 

composição e à sua funcionalidade (desenhos, falas em balões, gestos, pensamentos). 

 

Pergunta 2 – Já fizeste alguma banda desenhada na escola? Se sim, sobre o quê e 

em que ano? 

Onze alunos não responderam/ nunca fizeram Banda Desenhada e apenas uma aluna se 

lembra de ter feito, chegando a descrever a história e o ano em que fez.  

 

Pergunta 3 – A banda desenhada é composta por vários elementos importantes. 

Indica o nome desses elementos. 

Nº de 

alunos 

Nenhuma 

resposta 

certa/não 

respondeu 

Uma resposta 

certa 

Duas a três 

respostas certas 

Quatro 

respostas certas 

Todas as 

respostas certas 

12 alunos 7 5 0 0 0 

 

 

Pergunta 4 – Que tipo de banda desenhada conheces? Dá exemplos. 

Nº de 

alunos 

Nenhuma resposta 

certa/não respondeu 

Uma 

BD 
Três BD’s 

 Entre quatro a 

cinco BD’s 

12 alunos 5 1 2 4 



Cinco alunos não conhecem nenhuma banda desenhada, um aluno consegue nomear 

pelo menos uma Banda desenhada, dois alunos mencionam três e quatro alunos referem 

quatro a cinco bandas desenhadas. As Bandas Desenhadas mais referidas são Tio 

Patinhas (todos referem), Homem Aranha, Astérix e Obelix, Mickey e Cebolinha com 

pelo menos dois alunos. 

 

Pergunta 5 – Por norma, o que retrata a Banda Desenhada? 

 Oito alunos não sabem/não responderam, três respondem história e um descreve os 

elementos que a compõem. 

 

Pergunta 6 – Que técnicas conheces que podem ser usadas para fazer banda 

desenhada? 

Nenhum dos alunos soube responder à pergunta. 

 

Pergunta 7 – Quais as expectativas que tens acerca da exposição? 

Seis dos alunos não têm qualquer expectativa, 3 alunos esperam aprender mais sobre o 

tema, dois esperam divertir-se e um aluno respondeu que espera conhecer vários tipos 

de arte. 

 

Análise dos Resultados dos conhecimentos prévios: 

Esta ficha foi preenchida por 12 alunos, verificando-se que em quase todas as perguntas, 

à excepção de uma (a pergunta nº4 – sobre o tipo de BD que conhecem) metade dos 

alunos não respondeu ou não soube responder às questões.  

Sendo o tema a Banda Desenhada, apenas seis alunos sabem o que é, descrevendo-a de 

forma muito básica ou apelando à sua composição e funcionalidade. Cinco alunos 

sabem identificar pelo menos um elemento que a compõe. Nenhum aluno sabe dizer 

com exatidão o que retrata ou que técnicas podem ser usadas para a fazer. Sete alunos 



sabem nomear entre uma a cinco BD’s, estando entre as mais referidas mais referidas o 

Tio Patinhas, o Homem Aranha, o Astérix e Obelix, o Mickey e o Cebolinha.  

Apenas uma aluna fez Banda Desenhada na escola, apesar de fazer parte do Programa 

da disciplina de Educação Visual. 

 



A Banda Desenhada



A banda Desenhada tem as suas origens nas pinturas

rupestres do homem primitivo, nas pinturas parietais do

antigo Egipto ou dos vasos gregos.

Os vitrais e os livros escritos pelos monges da Idade Média

baseavam-se na composição gráfica e na expressão

narrativa da actual banda desenhada.

No entanto só muito recentemente foi reconhecida como

uma técnica de linguagem visual e literária e como um

meio expressivo com valor igual ao da pintura ou da

gravura. Contudo contínua a ser categorizada como um

entretenimento de massas. Conjugando a criação

artística com a comunicação, tal como o cinema e a

literatura.



Contudo contar uma história em BD exige que se conheça a gramática da BD,

que se compreenda e sinta:

 A sequência da história;

 O movimento das personagens deslocando-se na “cena”;

 O ritmo e expressividade próprios da narrativa;

 As expressões e intenções das personagens;

 E ainda, que possas “ouvir” organizadamente as falas das personagens e os

“sons” de cada enquadramento.



É um tipo de comunicação visual formado só por imagens, ou por imagens e textos,

num arranjo cinematográfico. Uma página de banda desenhada denomina-se

prancha.

É composta por um conjunto de quadradinhos (chamados de vinhetas, que

correspondem aos planos do cinema).

Essas vinhetas dispostas em

série, agrupam-se em tiras

horizontais.

O sentido da leitura faz-se

da esquerda para a direita e

de cima para baixo.

A história tem de obedecer

a um guião.



Cartucho – descreve a acção que

decorre na vinheta, mas permite

fazer uma espécie de introdução à

acção que vai decorrer nas

sequências de tiras seguintes.

Legenda – descreve a acção que

decorre na vinheta.

Balões – onde são escritas as falas dos

personagens. Apontam, com um

pequeno apêndice, para o sítio de

onde provém o «som».

Dentro de cada vinheta a ordem de

leitura dos balões é de cima para

baixo e da esquerda para a direita.



Enquadramento e Ritmo

O enquadramento ou a colocação das

formas em cada vinheta é muito

importante, pois exprime:

• informação,

• movimento,

• ritmo de leitura,

e confere clima (emocional) à

comunicação da história.



Planos de Visão

Os planos e ângulos de visão, são

elementos fundamentais da

expressividade que a narrativa pode

adquirir.

O plano Geral localiza o ambiente em
que se desenrola a cena.

O plano de conjunto localiza as
personagens no cenário.

No plano médio, as personagens
apresentam praticamente a altura da
vinheta.
No plano americano, aparecem
cortadas à altura do joelho.

No plano aproximado, são cortadas
pela cintura.

No primeiro plano, a aproximação já
é grande, pois as personagens são
cortadas pelos ombros.

No grande plano surge uma sensação
de grande intimidade com o
personagem, pois só se vê o rosto.
O plano de pormenor identifica um
pormenor importante na cena.
É uma aproximação profundamente
informativa e cria um ambiente
psicológico e uma atenção do leitor
muito grandes.



Ângulos de Visão

Os ângulos de visão dramatizam e

dinamizam a apresentação das

personagens com efeitos muito

diversos.

O ângulo de visão varia na vertical, e

pode:

Picado – quando a cena é vista de 
cima para baixo.

Contra-Picado – quando a cena é 
vista de baixo para cima.



Ritmo da Narrativa

É a alternância de enquadramento de planos e de ângulos de visão.



Movimento, cor e som

Movimento – usar os chamados
signos cinéticos (na simulação do
movimento recorre-se a pequenos
traços paralelos que produzem uma
espécie de «arrasto» ou imagem
fantasma. É possível ainda desenhar a
trajectória de movimento
desenvolvido pelo personagem.

Som – a apresentação dos sons ou
ruídos é feita através das palavras
onomatopeicas (vogais e consoantes
agrupadas para produzir os sons que
desejarmos: PLAF! BRR! UHH…).

Cor – motiva e traduz emoções, sendo
por isso também muito utilizada na
BD, que a usa com significados
precisos.



Agrupamento de Escolas Romeu Correia 
Escola Secundária com 3º Ciclo Romeu Correia 

Artes Visuais 2010/2011 
Curso de Educação e Formação – Pintura de Azulejo 8ºPA 

 

PLANIFICAÇÃO - AULA 2 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A Banda Desenhada 

Conteúdos: 

- Banda Desenhada de autor, 
- Narrativa Visual, 
- Gramática Visual, 

- Literacia Estético Visual 

 - O Desenho e a sua 
aplicação no Diário Gráfico. 

Metodologia: 

1. Visita guiada à exposição de Banda Desenhada Portuguesa: “Tinta nos Nervos”, 

1.1 Referência à linguagem visual como meio de representação (a linha, a mancha, a linha e a mancha, a cor) 

1.2 As diferentes formas de representação entre os artistas, 

1.3 O artista que se expressa de diferentes formas. 

2. O desenho e o Diário Gráfico: 

2.1 Recurso ao desenho como modo de representar uma realidade, diferentes tempos (2 minutos, 30 segundos e 20 segundos), 

2.2 O desenho como modo de representar uma Banda Desenhada (exercício Prático) 

 

Objectivos: 

- Visita de Estudo à exposição 
de Banda Desenhada 
Portuguesa: “Tinta nos 
Nervos”: 

      - Conceitos associados à 
Banda Desenhada e ao 
Desenho. 

- Participação na oficina 
“Diários Gráficos”: 

     - Conceitos associados ao 
Desenho e à sua utilização 
em diário gráfico. 

Duração: 120 minutos Data: 15 de Fevereiro de 2011 Materiais: folhas brancas de diferentes tamanhos, lápis, lápis de cor, 
marcadores e pastel de óleo. 

 



Aula 2 – 15 de Fevereiro de 2011 

Alunos participantes – todos excepto quatro alunos (CA, FF, TM e MM) 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 2A). 

 

VISITA GUIADA À EXPOSIÇÃO DE BANDA DESENHADA COMO OBRA DE 

AUTOR COM O TÍTULO DE “TINTA NOS NERVOS” E COM OFICINA DE 

“DIÁRIOS GRÁFICOS”. 

Descrição e Reflexão 

Visita guiada a uma exposição no Museu Berardo (ver fotografias no Anexo 2C). 

A monitora começou por se apresentar e por fazer uma breve apresentação da exposição 

que iam visitar.  

Posto isto começou pelo início da exposição seleccionando as obras de autor mais 

pertinentes, visto que seria difícil abordar todas as obras tendo em conta o tempo 

disponível para a visita guiada. À medida que foi falando dos autores foi questionando 

os alunos acerca da gramática utilizada na Banda desenhada, conceitos aprendidos na 

primeira aula. 

Os alunos começaram sem participar muito. Não se lembravam de nada acerca da aula 

de BD previamente dada, ou pelo menos demonstraram não se lembrar, revelando pouca 

motivação/envolvimento. 

A meio da visita a monitora deu início a uma das actividades da oficina de “Diários 

Gráficos”. Com o iniciar da actividade prática, começaram a participar mais 

activamente e a demonstrar interesse, sendo esse o momento despoletador para que 

começassem a envolver-se e a participar mais, respondendo às questões e desafios 

lançados pela monitora. 

Após a primeira actividade deram continuidade à visita guiada. 

Ao longo da visita foram comparadas obras que recorriam à técnica da linha e da 

mancha, juntas num mesmo desenho ou separadas, obras só a cor ou a preto e branco, 

com temas diferentes, suportes, composições, etc. 



Por fim terminaram com uma segunda actividade, realizada em grupo, os grupos foram 

escolhidos pelos próprios alunos, existindo alunos que não quiseram participar, como o 

caso do aluno FN. 

Comportamento 

Ao nível do comportamento, não foram alunos mal comportados, mas não sabem estar 

num museu a ouvir o que a monitora está a dizer. Estão constantemente a fazer 

comentários entre si, a olhar para o telemóvel, com os phones nos ouvidos.  

Cansam-se com facilidade e protestam por tudo e por nada, sem respeitar o outro, neste 

caso a monitora.  

Apesar de terem vindo por vontade própria, de um modo geral mostram alguma 

contrariedade, ainda que depois acabem por se divertir e interessar.  

Distraem-se muito, devido à dificuldade que têm em estarem concentrados durante um 

período de tempo mais longo. 

 

Descrição das actividades 

Actividade 1 

A monitora pediu-lhes que se sentassem em volta de um objecto (carro). Depois foi-lhes 

dado uma folha A3 e lápis, distribuído por um dos alunos. A folha estava dobrada em 

dois, resultando em quatro páginas onde desenhar. 

Fase 1 – Foi-lhes dado dois minutos para desenhar o objecto que tinham na frente. 

Fase 2 – Foi-lhes pedido que desenhassem o mesmo objecto sem que levantassem o 

lápis da folha (sem saberem tiveram os mesmo dois minutos para realizar a tarefa). 

Fase 3 – Foi-lhes dado 30 segundos para desenharem o objecto. 

Fase 4 – Tiveram mais 20 segundos para acrescentarem as linhas mais importantes ao 

desenho anterior. Este exercício foi feito de memória. Para tal a monitora deu-lhes um 

exemplo, que eles imaginassem que estavam numa paragem de autocarro à espera do 

transporte e começaram a desenhar, entretanto como não sabiam se iam ter tempo para 



desenhar o objecto todo, havendo necessidade de apontar alguns pormenores de modo a 

que pudessem dar continuidade em casa. 

Reflexão – Desde o início que se mostraram interessados em realizar os exercícios 

práticos, tendo cumprido de forma mais ou menos rigorosa as regras impostas pelos 

exercícios. À medida que foram fazendo as diferentes fases, foram-se tornando mais 

curiosos, quer com os seus próprios resultados quer com os resultados dos colegas. No 

fim da actividade a monitora expôs os desenhos no chão e reflectiu com eles acerca dos 

resultados. Concluindo que no primeiro desenho, como tiveram mais tempo, 

desenharam mais pormenores do objecto, no terceiro por terem muito pouco tempo 

tiveram necessidade de seleccionar a parte do objecto que acharam mais pertinente para 

facilitar o trabalho. De um modo geral conseguiram entender o que se pretendia e os 

resultados foram satisfatórios, principalmente por se tratar de uma actividade prática 

que apesar de alguns protestos resultou em um aumento de empenho. 

Actividade 2 

A monitora entregou a cada grupo uma tira de papel, maior que um A3 e pediu que em 

grupo desenhassem uma tira de banda desenhada recorrendo a qualquer uma das 

linguagens visuais vistas na exposição. De início alguns alunos mostraram-se relutantes 

em cumprir a actividade, quer por estarem com fome ou cansados, mas depois acabaram 

todos por realizar o exercício. Apenas o aluno FN se recusou a participar. 

 

Avaliação e Balanço da Visita de Estudo 

O balanço da visita é positivo.  

Ao início os alunos mostraram-se intimidados em participar quando solicitados, apesar 

de terem alguns conhecimentos acerca dos conteúdos. No entanto à medida que a visita 

foi decorrendo, principalmente quando começaram a oficina “Diários Gráficos” 

mostraram-se mais motivados. 

Os objectivos principais foram atingidos, a maioria dos alunos gostou da visita e 

considerou que foi importante para a aquisição de conhecimentos ao nível da expressão 

artística. Nesse sentido a visita alargou os horizontes, uma vez que a maioria dos alunos 

não tem por hábito frequentar museus. 







































































































Agrupamento de Escolas Romeu Correia 
Escola Secundária com 3º Ciclo Romeu Correia 

Artes Visuais 2010/2011 
Curso de Educação e Formação – Pintura de Azulejo 8ºPA 

 

PLANIFICAÇÃO - AULA 3 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A Banda Desenhada 

 

Conteúdos: 

- Banda Desenhada de autor, 
- Narrativa Visual, 
- Gramática Visual, 

 

Metodologia: 

1. Conversa sobre as atitudes da turma em ambientes fora da sala de aula, o espaço museu. 

1.1 Análise com a turma, sobre os pontos melhores e os piores do seu comportamento durante toda a visita. 

2. Aplicação de uma Ficha de avaliação da exposição “Tinta nos Nervos” (ver Anexo 3C), com o objectivo de recolher as diferentes 
opiniões acerca da exposição, aprendizagens efectuadas, o que gostaram mais e menos, etc. 

3. Análise dos trabalhos realizados na Oficina durante a visita à exposição: 

3.1 Primeiro os alunos são questionados acerca das actividades desenvolvidas durante a exposição. 

3.1.1 Qual a actividade que gostaram mais de realizar e porquê? 

3.1.2 A segunda actividade por ser em grupo foi mais fácil? 

3.2 Os trabalhos da primeira actividade são expostos no quadro e os alunos são questionados acerca da representação que eles ou os 
colegas fizeram. 

3.3 Os trabalhos da segunda actividade são expostos no quadro e os alunos são confrontados com os resultados. De acordo com os 
mesmos os trabalhos são analisados. 

4. Identificação da Banda Desenhada que mais gostaram e respectiva justificação. 

5. Visualização de algumas fotografias realizadas na exposição “Tinta nos Nervos” (ver Anexo 2C). 

6. Material necessário na próxima aula – cartolina preta, cola, tesoura, régua, folhas brancas e lápis. 

Obs: Dez minutos do tempo contabilizado para cada aula são destinados à entrada na sala e distribuição do material (5 minutos iniciais) e 
à arrumação dos materiais, limpeza da sala e saída ordenada da mesma (5 minutos finais). 

 

Objectivos: 

- Reflexão conjunta acerca da 
exposição e da oficina. 

- Reflexão conjunta acerca 
dos trabalhos realizados na 
oficina. 

Duração: 90 minutos Data: 18 de Fevereiro de 2011 Materiais: Fotografias da visita guiada à exposição “Tinta nos Nervos” (ver 
Anexo 2C), Ficha de avaliação da exposição “Tinta nos Nervos” (ver Anexo 3C). 

 



Aula 3 – 18 de Fevereiro de 2011 

Alunos participantes – todos excepto quatro alunos (CA,FF, MM e TM) 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 3A) e teve como 

recurso uma Ficha de avaliação da visita guiada à exposição “Tinta nos Nervos” (ver 

Anexo 3C). 

 

Descrição e Reflexão 

Durante a aula os alunos responderam a uma uma Ficha de avaliação da visita guiada à 

exposição “Tinta nos Nervos” (ver Anexo 3C). 

Após isso conversámos sobre a visita, o que viram e as conclusões retiradas dos 

trabalhos realizados na oficina “Diários Gráficos”.  

Análise dos trabalhos realizados na Oficina “Diários Gráficos”: 

Os trabalhos da primeira atividade foram expostos no quadro, dando origem a um 

diálogo sobre as diferenças de tempo entre os exercícios e os resultados obtidos. 

Concordaram que existem desenhos bem conseguidos, transmitindo facilmente o objeto 

do carro. 

Em relação à atividade da tira de BD, gostaram de ver os resultados, embora fosse um 

exercício em que não houve muito envolvimento por parte de alguns alunos, por já 

estarem cansados. Contudo conseguiram identificar as histórias presentes em cada uma 

das tiras. 

Conclusão: Todos concordaram que gostaram mais de desenvolver os primeiros 

exercícios, principalmente por terem ficado surpreendidos com os resultados obtidos 

face às dificuldades implícitas, tempo de execução. 

Perceberam que é uma questão de conseguir 

apreender, ver bem o objeto a representar. 

Acerca da Banda desenhada que mais gostaram, a 

maioria elegeu a banda desenhada do autor Vítor 

Mesquita, que tinha por tema a ficção científica e o 



mesmo desenho era representado duas vezes, uma a 

cor e outra a preto e branco, recorrendo à linha e à 

mancha. Um dos alunos também gostou da Banda 

desenhada feita com post it, por ser diferente e ter 

uma leitura mais aleatória. 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ROMEU CORREIA 
 

ES C/ 3º CICLO DE ROMEU CORREIA 

Ano Lectivo: 2010-2011 

 
 

AVALIAÇÃO DA VISITA DE ESTUDO  

 

 
1. Consideras que a preparação feita pelo professor antes da visita de estudo foi 

importante? (Sim ou não). _______________________________________________________ 

 

2. Assinala com um X o valor da escala que atribuis a cada item (1, fraca; 5, muito 

bom): 

 

Avaliação 1 2 3 4 5 

Preparação 

da Visita 

(antes) 

Consideras a informação fornecida pelo professor 

como 

     

Consideras a preparação da visita pelo professor 

como 

     

Realização 

da Visita de 

Estudo 

(reflexão 

após): 

Foi importante a sua realização      

Correspondeu às tuas expectativas      

Permitiu adquirir novos conhecimentos      

O discurso utilizado pelo monitor era acessível      

As actividades realizadas durante a exposição 

foram interessantes 

     

Ajudou-te à decisão em termos de futuro escolar 

e profissional 

     

Como consideras a relação entre os alunos 

durante a visita 

     

Como consideras a relação entre aluno e 

professores durante a visita 

     

Como consideras o comportamento dos alunos 

durante a visita 

     

 

 

3. Aponta as razões da fraca participação, no início da visita. Falta de interesse no 

assunto? Não saber a resposta? Ou insegurança perante uma situação nova? Outra 

razão, qual? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

4. Faz um breve resumo sobre o que viste e aprendeste. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. De entre as Bandas Desenhadas de autor que viste qual aquela, ou aquelas, com 

que te identificaste mais? Porquê? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. Consideras que a visita de alguma forma contribuiu para o aumentar do teu 

conhecimento? De que forma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7. Houve algo, na visita, que te tivesse surpreendido pela positiva, ou negativa? 

Porquê? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

8. O que mais gostaste? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

9. O que menos gostaste? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Sugestões a melhorar nas próximas visitas. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Nome: ____________________________________________________ Nº:_____ Ano:_____ Turma: _____ 

Professor(a) 

 __________________ 



Análise da Ficha de Avaliação da Visita Á Exposição “Tinta nos Nervos” (ver 

Anexo 3C) - 15 de Fevereiro de 2011 

Resultados: 

Pergunta 1 – Consideras que a preparação feita pelo professor antes da visita de 

estudo foi importante? 

Todos os alunos responderam que consideravam importante a preparação da visita feita 

pelo professor. 

 

Pergunta 2 – Assinala com um X o valor da escala que atribuis a cada item. 

Avaliação 1 2 3 4 5 

Preparação 

da Visita 

(antes) 

Consideras a informação fornecida pelo professor 

como 
- - 3 4 4 

Consideras a preparação da visita pelo professor 

como 
- - - 7 4 

Realização da 

Visita de 

Estudo 

(reflexão 

após): 

Foi importante a sua realização - - 3 2 6 

Correspondeu às tuas expectativas - 1 5 5 - 

Permitiu adquirir novos conhecimentos - 1 3 3 4 

O discurso utilizado pelo monitor era acessível - - 3 4 4 

As actividades realizadas durante a exposição 

foram interessantes 
- 1 4 4 2 

Ajudou-te à decisão em termos de futuro escolar e 

profissional 
1 2 4 3 1 

Como consideras a relação entre os alunos 

durante a visita 
- 1 4 5 1 

Como consideras a relação entre aluno e 

professores durante a visita 
- 3 2 2 4 

Como consideras o comportamento dos alunos 

durante a visita 
- 2 3 3 3 

 

 



 

 

Pergunta 3 – Aponta as razões da fraca participação, no início da visita. Falta de 

interesse no assunto? Não saber a resposta? Ou insegurança perante uma situação 

nova? Outra razão, qual? 

Nº de 

aluno

s 

Nenhum

a 

resposta 

/não 

sabe 

Não 

saber a 

respost

a 

Inseguranç

a 

Falta de 

interess

e 

Vergonh

a 

Distracção/Perturbaç

ão 

11 

aluno

s 

2 2 3 2 2 2 

 

 

Pergunta 4 – Faz um breve resumo sobre o que viste e aprendeste. 

Quatro não responderam/não lembram/não acrescentaram informação, dois aprenderam 

que Banda Desenhada é uma forma de arte, três aprenderam novas técnicas de trabalhar, 

dois aprenderam a fazer uma prancha, um aprendeu a olhar para os objectos de outro 

ponto de vista e a gerir o tempo, um que a banda desenhada pode contar histórias sobre 

os seus autores. 

 

Pergunta 5 – De entre as Bandas Desenhadas de autor que viste qual aquela, ou 

aquelas, com que te identificaste mais? Porquê? 

Cinco não se identificaram como nenhuma obra de arte, seis identificaram com uma 

obra de arte, desses apenas um memorizou o primeiro nome do autor, três recorreram 

aos elementos visuais que a compunham (cor, mancha, linha) para a descreverem, três 

descreveram menos elaborada. Nenhum sobre justificar. 



Pergunta 6 – Consideras que a visita de alguma forma contribuiu para o aumentar 

do teu conhecimento? De que forma? 

Quatro não responderam/responderam que não, sete responderam que sim, mas apenas 

cinco apontaram o porquê, razões: aprenderam técnicas novas, sobre o uso da linha e da 

cor no desenho e conheceram novas bandas desenhadas. 

Pergunta 7 – Houve algo, na visita, que te tivesse surpreendido pela positiva, ou 

negativa? Porquê? 

Seis não responderam/responderam que não, cinco responderam pela positiva, razões 

apontadas: o exercício de desenho do carro, algumas obras, o modo como se comunica 

sem usar a linguagem escrita. 

 

Pergunta 8 – O que mais gostaste? 

O que mais gostaram, nove respostas: de desenhar (oficina “Diários Gráficos”), dos 

desenhos a linha e a mancha/cor, dos desenhos nas paredes, de conhecer Bandas 

desenhadas diferentes. 

 

Pergunta 9 – O que menos gostaste? 

O que menos gostaram, três respostas: da visita, do desenho da Matança do Porco, do 

Enforcado. Três mencionaram o cansaço e a fome como ponto negativo. 

 

Pergunta 10 – Sugestões a melhorar nas próximas visitas. 

Oito não responderam/ não sugeriram nada, três responderam: dois sugeriram que a 

visita durasse mais tempo/fosse melhor aproveitada e um que os alunos fossem menos 

tímidos.  

 

 

 



Análise dos Resultados dos conhecimentos adquiridos: 

Foram à visita apenas 11 alunos.  

Quando questionados sobre o que aprenderam, apenas sete alunos consideram que 

aprenderam coisas, como: novas técnicas, fazer uma prancha, olhar para os objectos de 

outro modo e a gerir o tempo, que é uma forma de arte e serve para contar histórias e 

conheceram novas Bandas Desenhada. Sobre as Bandas Desenhadas com que se 

identificaram, apenas seis responderam, mas tiveram alguma dificuldade em descrevê-

las, recorrendo aos elementos da linguagem visual para as explicar (cor, mancha, linha) 

e apenas um aluno memorizou o nome do autor. 

De um modo geral gostaram da visita, principalmente da actividade prática, de 

descobrirem que se pode comunicar sem recorrer à linguagem oral e escrita e de 

algumas BD’s que viram (os desenhos nas paredes, a linha e a mancha/cor). 

Como sugestões referiram o maior envolvimento dos alunos nas actividades e que a 

visita fosse mais pequena. Sobre a fraca participação apontaram a insegurança, a 

vergonha, a distração, a falta de interesse e o não saber a resposta como justificações. 

 

 



Agrupamento de Escolas Romeu Correia 
Escola Secundária com 3º Ciclo Romeu Correia 

Artes Visuais 2010/2011 
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PLANIFICAÇÃO - AULA 4 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A Banda Desenhada 

 

Conteúdos: 

- Banda Desenhada de autor, 
- Narrativa Visual, 
- Gramática Visual, 

- Elementos da Linguagem 
Visual, 

  

 

Metodologia: 

1. Apresentação do PowerPoint sobre os elementos da Linguagem Visual (ver Anexo 4D). 

1.1 Elementos da Linguagem Visual: o ponto, a linha, o plano (superfície), a textura, a cor e a relação entre a forma e o fundo. 

1.2 A importância da composição e do enquadramento, na construção ou descodificação de uma imagem. 

Duração: 30 minutos 

2. Apresentação da actividade prática sobre Comunicação Visual. A primeira actividade desenvolve-se em três fases importantes. Na 
primeira fase, o trabalho será realizado em grupo, e nas duas fases seguintes passará a ser individual. Para realizar os exercícios os 
alunos irão recorrer a uma imagem aleatória, que seja composta por vários pormenores. A segunda actividade, desenvolvida 
individualmente e será concretizada com recurso ao desenho. O objectivo das duas actividades passará por construir mensagens 
visuais. A realizar ao longo do resto do ano lectivo. 

2.1 Nesta primeira fase, a realizar durante 60 minutos, serão formados grupos de 2 pessoas (formados pelos próprios alunos). 
Existirão seis grupos de dois alunos e um grupo de três. Cada grupo deverá ter cola, régua, tesoura e lápis. Os alunos são 
informados que irão desenvolver um exercício tendo por base uma imagem e a partir da sua segmentação irão construir uma 
mensagem visual. 

Duração: 2 minutos 

2.2 A cada grupo será dado uma mica contendo os materiais necessários: uma imagem aleatória em tamanho A4, rica em 
pormenores (imagens disponíveis - ver Anexo 4C) e uma cartolina preta. 

Duração: 3 minutos 

2.3 Posteriormente os grupos serão informados que deverão voltar a folha ao contrário e dividir a imagem A4 em 12 partes 
iguais (cada uma medindo 6,75 cm por 6,6 cm). 

Duração: 8 minutos 

 

Objectivos: 

- Compreensão da 
importância dos elementos 
da linguagem visual na 
construção e descodificação 
de imagens (fotografia, 
pintura, desenho, escultura) 

- Elaboração de sequências 
de imagens codificadas, a 
partir da segmentação de 
outras imagens. 



2.4 No fim de dividida a imagem, devem cortá-la pelas linhas divisórias, resultando em 12 pequenas imagens.  

Duração: 2 minutos 

2.5 Após separados, devem colocar os rectângulos virados para cima, numa ordem qualquer. 

Duração: 1 minuto 

2.6 Os alunos são informados que devem pôr de parte os cartões que não contenham pormenores significativos ou que não 
comuniquem qualquer sensação em particular. 

Duração: 4 minutos 

2.7 Os restantes cartões, devem existir no mínimo 3 (para a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da mensagem) e no 
máximo 5, serão interpretados, pelo grupo com base na própria sensibilidade e organizados em sequência, de modo a 
construir uma mensagem. 

Duração: 10 minutos 

2.8 De seguida, devem colar os cartões na sequência anteriormente combinada, deixando um cartão branco no início e outro no 
fim (com as mesmas medidas). Os cartões devem ser colados sobre uma tira de cartolina preta. As distâncias entre os cartões 
devem ser iguais, entre 1 a 2 cm. 

Duração: 20 minutos 

 

Obs:   
1. A planificação encontra-se alterada porque os alunos não conseguiram terminar o exercício como estava previsto. 
2. Dez minutos do tempo contabilizado para cada aula são destinados à entrada na sala e distribuição do material (5 minutos 

iniciais) e à arrumação dos materiais, limpeza da sala e saída ordenada da mesma (5 minutos finais). 
 

Duração: 90 minutos Data: 25 de Fevereiro de 2011 Materiais: PowerPoint sobre os elementos da Linguagem Visual (ver Anexo 
4D), imagens para o exercício prático de microdidática da montagem (ver 
Anexo 4C), cartolinas pretas, folhas de papel cavalinho A3, cola, tesoura, régua, 
lápis HB. 

 



Aula 4 – 25 de Fevereiro de 2011 

Alunos participantes – todos excepto quatro alunos (IG, IM, FN e CA) 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 4A), teve como 

recurso imagens para o exercício prático de microdidáctica da montagem (ver Anexo 

4C) e a apresentação de um PowerPoint sobre a Linguagem Visual (ver Anexo 4D). 

Descrição e Reflexão 

O início da aula foi demorado. A maioria dos alunos demorou a chegar, foram chegando 

pouco a pouco e tiveram alguma dificuldade em sentarem-se sossegados. Problemas 

externos à aula, amuos, etc. 

Quando toda a turma se concentrou, deu-se início à aula, começando por um diálogo 

acerca dos elementos da linguagem visual com recurso a uma apresentação em 

PowerPoint (ver Anexo 1D). Os alunos foram pouco participativos e desse modo o 

diálogo transformou-se mais numa exposição de conteúdos, ainda que alguns alunos 

fossem tecendo comentários acerca do que era dito e participando sempre que 

solicitados. Todo o discurso foi construído tendo por base a comunicação de uma 

mensagem a partir do recurso aos diferentes elementos da linguagem visual, que servem 

de “suporte” à transmissão das ideias. 

Após exposição dos conteúdos foi lançado um exercício sobre Comunicação Visual, 

sendo explicadas todas as fases do mesmo. Para realizar o trabalho os alunos formaram 

grupos de dois e de três alunos. 

Grupos formados: MI, MM e RI; RC e FN; RL e TM; AB e KA; AS e NV. Na 

planificação do exercício estavam previstos seis grupos de duas pessoas e um de três, 

mas uma das alunas, CA, faltou o ano letivo todo e por isso tiveram de se formar quatro 

grupos de dois alunos e dois grupos de três alunos, sendo que o segundo grupo de três 

elementos será formado pelos alunos que faltaram nesta aula. 

Apesar de trabalharem lentamente, os alunos de cada grupo entenderam os objetivos do 

exercício e gostaram de o realizar. Por serem demasiado preguiçosos não conseguiram 

terminar o exercício como estava planificado, ficando por concluir na próxima aula. 



De um modo geral a falta de concentração e de motivação leva-os a cometer erros 

desnecessários, como o não conseguir marcar medidas, pecando muito pela falta de 

rigor. O que faz com que o desempenho seja lento. Dificuldades em organizarem uma 

tira com uma métrica rigorosa. 

Nesta fase os alunos apenas têm poder sobre a sequência/história que querem contar. 















OS ELEMENTOS DA 
LINGUAGEM VISUAL:

o ponto, a linha, o plano, o volume, a cor, a textura, 
a composição e a figura/fundo.



Elementos Visíveis: a cor, a 

textura e o tamanho.

Elementos Invisíveis: o ponto, 

a linha (curva), o plano (o 

circulo) e o volume (da forma).

Um objecto é composto por 
vários elementos:



O PONTO

Não tem dimensão, nem

superfície, ou seja, é invisível. Um

ponto indica apenas uma posição,

seja ela no plano bidimensional ou no

espaço tridimensional.

Do ponto surgem a linha, a

textura, o valor, elementos que

estruturais da linguagem visual.

. P



Universo



O Pontilhismo é uma técnica de pintura do séc. XIX, saída do

movimento impressionista, que teve como grande impulsionador George

Seurat. Consistia na pintura através de pequenas manchas ou pontos de

cor que provocam, pela justaposição(lado a lado), uma mistura óptica nos

olhos do observador (imagem). Esta técnica baseia-se na lei das cores

complementares, cores contrastantes. Os impressionistas acreditavam

deviam ser justapostas e misturadas, deixando à retina a tarefa de

reconstruir o tom desejado pelo pintor, combinando as diversas

impressões registadas.



Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte,1884 – 1886





A LINHA
Deriva do ponto e é um “rasto”

deixado por um ponto que se desloca

numa direcção.

Pode ser usada como elemento

estruturante das formas, como contorno

ou no preenchimento de uma forma,

transformando-se numa textura.

A linha só tem uma dimensão – o

comprimento – e é infinita. Para a

representar limitamos o seu

comprimento e desenhamo-la com uma

certa grossura.

Se o ponto indica “onde”, a

linha indica “como” – através da

direcção.

Figura feita com arame. 
Alexander Calder, Josephine Baker, 
1926.



Desenho do Arquitecto Siza Vieira



Dagwood de Roy Lichtenstein (1984) 
Litogravura



Picasso, Minotaur Caressing Sleeping Woman, 1933



O PLANO

É construído a partir dos elementos estruturais, ponto e linha. É uma

superfície que tem duas dimensões fixas, o comprimento e a largura, e uma única

direcção no espaço – é portanto, bidimensional.

Ocupa um espaço físico e possuí uma “pele” que o cobre e que por

vezes se confunde com o mesmo, a textura.



Um plano pode ser: uma área de desenho ou de expressão, uma tela, um ecrã.

Fotografia de 
Sebastião Salgado

Silhueta



Rothko, Yellow Band, 1956



O Neoplasticismo, aparece no século XX, e como movimento artístico

de vanguarda que teve como principal defensor Piet Mondrian, ligado à arte

abstracta.

Defendia uma total limpeza espacial para a pintura, reduzindo-a a seus

elementos mais puros e buscando suas características mais próprias.

Na altura houve uma necessidade de fazer sobressair o aspecto

artificial da arte (criação humana), o que fez com que os artistas deste

movimento usassem apenas as cores primárias em seu estado máximo de

saturação (artificial), assim como o branco e o preto (inexistentes na Natureza, o

primeiro sendo presença total e o segundo ausência total de luz).

Teve na arquitectura, como representante, o arquitecto Thomas Gerrit

Rietveld e a "Casa Schröder”.



Quadro de 
Piet Mondrian



Rietveld, "Casa Schröder“, 1924



A TEXTURA

É um elemento visual e

plástico, que nos permite perceber, pela

visão ou pelo tacto, as características

exteriores dos objectos e das formas,

sejam eles naturais ou artificiais.

Pode-se dividir em texturas

naturais (geradas pela Natureza),

artificiais (criadas pelo Homem),

bidimensionais ou visuais (existentes

numa superfície plana, e

percepcionadas apenas pela visão) e

tridimensionais ou tácteis (são

percepcionadas pela visão e pelo tacto).

Textura natural Textura artificial

Textura 
bidimensional ou 
visual

Textura 
tridimensional ou 
táctil



Ritmo de Outono nº 30, Jackson Pollock (1950)



George Seurat, 1888, Nova Iorque



O VOLUME

É a porção de espaço ocupada por uma forma que é definida por três

dimensões: o comprimento, a largura e a altura – é tridimensional.

Os elementos principais que permitem definir uma forma tridimensional

são as superfícies (curvas ou planas), as arestas (linhas da intersecção de

superfícies) e os vértices (pontos para onde convergem as arestas).

Quando as formas tridimensionais são construídas de acordo com

princípios matemáticos ou geométricos, chamam-se sólidos geométricos.

O beijo, Rodin

Projecto do 
arquitecto 
Eduardo Souto 
Moura



A COR

Define o mundo em que vivemos.

Normalmente primeiro vemos a cor e só depois a

forma. Num objecto vemos a cor que reflecte quando é

iluminado. É um dos elementos mais importantes da

linguagem visual porque, através dela, apreendemos

uma enorme quantidade de informação.

Quando olhamos à nossa volta, vemos que a

Natureza e os objectos que nos rodeiam se

apresentam com uma multiplicidade de cores. Para

além de nos proporcionar a sensação de beleza, pela

cor distinguimos as estações do ano, produtos

semelhantes, reconhecemos empresas e países,

sabemos se a roupa que usamos é alegre ou simboliza

algo, entre tantas outras coisas.
Estações do ano



Cores primárias
Legenda:

Cores secundárias



Legenda:

Cores opostas ou 
complementaresAs sombras fazem-se com as cores complementares.



Cores frias Cores quentes

afastam aproximam



Cores Quentes e Cores Frias
A cor influencia o estado de espírito e transmite sensações diferentes. às 

pessoas.

Quando pensamos na água, na chuva ou nas grandes extensões florestais, 
temos uma sensação de frescura e associamo-la ao azul e ao verde, que são cores 
frias.

Se pensarmos no calor, associamo-lo ao vermelho, laranja e amarelo, que 
são cores quentes.



Influência da proximidade – Se uma cor apreendida como quente estiver rodeada

por uma ainda mais quente, parecerá mais quente do que rodeada por uma cor fria.

Proporção relativa – a proporção entre as cores influencia a temperatura da cor.

Exemplo, o amarelo em pequena quantidade, numa grande área azul-violeta,

parecerá mais frio do que se a área azul-violeta for menor.

Contraste sucessivo – contraste que vive da influência entre as cores. O amarelo

tem diferentes percepções.



Contraste quente-frio

Contraste complementares – o resultado dá-nos o cinza.



Sonia Delaunay, “Rythme Couleur”



Arquitecto Luís Barragán



Arquitecto Luís Barragán



Curiosidades:
A cor pode assumir determinadas simbologias de acordo com o

significado que se lhe atribuir. Por exemplo, é frequente ouvir “a fome é

negra” e que o verde é a cor da esperança.

A cor assume também diferentes significados conforme a função que

desempenha como por exemplo: os semáforos.

Por exemplo:

Branco - cor da pureza, do nascimento, da inocência, da limpeza, do

frio, da simplicidade, da paz, da sabedoria e da velhice da aristocracia,

da monarquia, ausência de cor. Cor do divino.



Azul - cor preferida por mais de metade da

população ocidental, do infinito, do longínquo, do

sonho, da fidelidade, do amor, da fé, do frio, da

frescura, da água, cor real e aristocrática.

Vermelho - Por excelência, a mais bela das cores,

cor do signo, do sinal, da marca, do amor, do perigo

e da proibição, do dinamismo e da criatividade, da

alegria e da infância, do luxo e da festa, do sangue e

do fogo, cor da matéria e do materialismo.



Verde - cor do destino, da fortuna, do dinheiro, do

acaso, da esperança, da natureza, da ecologia, da

saúde, da frescura, da juventude, da permissão, da

liberdade, do que é estranho, cor ácida, que pica e

envenena.

Violeta - cor discreta, da tristeza e da penitência,

da serenidade, do sofrimento. cor do silêncio.



Amarelo - cor da luz e do calor, da prosperidade e

da riqueza, da alegria, da energia, da doença e da

loucura, da mentira e da traição

cor do declínio, da melancolia, do Outono.

Preto - cor da morte, da falta, do pecado, da

desonestidade, da tristeza, da solidão, da melancolia,

da austeridade, da renúncia, da religião, da elegância

e da modernidade. cor da autoridade.



A FORMA E O FUNDO

A forma é o contorno exterior de

uma determinada figura ou objecto, enquanto

que o fundo é o espaço onde essa forma se

insere e sobre a qual se percebe e ressalta.

Quando observamos uma composição, é a

percepção que nos ajuda a diferenciar o que

é forma e o que é fundo. Ambos os

elementos são igualmente importantes, pois

se as formas transmitem as ideias, é o fundo

que lhes dá sentido, porque as destaca.

No entanto na arte moderna,

nomeadamente na pintura, procurou-se por

vezes diluir as formas no fundo, deixando-se

de perceber o que é forma e o que é fundo.
Jorge Pinheiro, “O Bispo”, 1980



Picasso, Les 
Demoiselles d'Avignon, 
1907



Relação Figura/Fundo

O que é Figura e o que é 
Fundo?

Magritte , The false mirror,1928 Magritte , La promesse



Para construir ou descodificar imagens/mensagens é necessário ter, também,

em conta:

A composição – permite-nos orientar a atenção do espectador para uma coisa

ou pessoa, previamente escolhidas, e influenciá-lo de modo a fazer com que os

seus sentimentos reajam àquilo que lhe está a ser apresentado segundo a

intenção do autor das imagens.

Uma imagem composta correctamente é uma imagem em equilíbrio cosntituída

por um conjunto de elementos isolados que, quando unidos, resultam em um

todo destacado das partes.

O enquadramento – passa pelos planos utilizados para organizar a imagem e

pelo modo como emolduramos o desenho ou a imagem no seu suporte. Sempre

na busca de um equilíbrio entre as formas/figuras e o fundo.



PLANIFICAÇÃO DAS DUAS ACTIVIDADES – OBJECTIVOS E ESTRATÉGIAS 

Primeira Actividade  

Objectivo: adquirir algumas capacidades de análise e selecção de imagens, com a 

finalidade de construir uma mensagem visual recorrendo à montagem de imagens em 

sequência. Esta experiência permite a introdução ao conceito de comunicação visual de 

uma ideia, através da codificação e descodificação de imagens, trabalhando com 

imagens, composição de imagens, atribuição de significados, visualização, e abstracção. 

 Fase um: Formação de grupos de duas a três pessoas (seis grupos de duas 

pessoas e um de três). Os grupos foram formados pelos próprios alunos de acordo com 

as suas preferências. Distribuição de uma imagem de tamanho A4, rica em pormenores, 

sem explicar qual o objetivo da mesma. Com a imagem voltada ao contrário, dividir e 

cortar a imagem em 12 retângulos iguais (cada um com 6,75 X 6,6 cm). Colocar os 

cartões de modo aleatório, virados para cima com os excertos da imagem escolhida. De 

entre os cartões eliminar os que não contenham pormenores significativos ou não 

comuniquem qualquer sensação em particular. Os restantes cartões devem existir no 

mínimo três (para a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da mensagem) e no 

máximo cinco, serão interpretados e selecionados três, pelo grupo com base na própria 

sensibilidade, para organizados em sequência, de modo a construir uma mensagem. 

Após escolha, devem colar os cartões na sequência anteriormente combinada entre os 

elementos do grupo, deixando um cartão branco no início e outro no fim (com as 

mesmas medidas). Os cartões devem ser colados sobre uma tira de cartolina preta. As 

distâncias entre os cartões e os limites da tira, devem ser iguais, entre 1 a 2 cm. No 

cartão do início, o grupo, deve escrever o título da mensagem, anteriormente decidido, e 

no cartão do fim, a palavra fim. Por trás da tira o grupo deve escrever muito, 

sucintamente, a mensagem que pretende transmitir.  

Estratégia: Nesta fase os alunos apenas poderão decidir que imagens utilizar, estando 

todos os outros elementos do exercício rigorosamente definidos. O objetivo é trabalhar a 

imagem como portadora de elementos que contribuem para a transmissão de uma 

mensagem através da sua codificação e com recurso à sequência de várias imagens. 

 



 Fase dois: Trabalho individual. Distribuição da mesma imagem, trabalhada 

anteriormente em grupo. Com a imagem voltada ao contrário, voltar a dividir e cortar a 

imagem em 12 retângulos iguais (cada um com 6,75 X 6,6 cm). Colocar os cartões de 

modo aleatório, virados para cima com os excertos da imagem escolhida. Escolher 

novamente os três excertos de imagens utilizados na fase anterior (a introdução, o 

desenvolvimento e a conclusão da mensagem). De entre os restantes cartões, devem 

escolher mais dois que irão colocar, um entre a introdução e o desenvolvimento e outro 

entre o desenvolvimento e a conclusão, com o objectivo de conferir mais pormenor à 

mensagem. Após escolha, devem colar os cartões numa sequência de cinco cartões, 

deixando um cartão branco no início e outro no fim. Os cartões devem ser colados sobre 

uma prancha de cartolina preta, obrigando a que haja um trabalho de composição da 

prancha. Podem escolher as dimensões dos cartões do início e do fim, e as dimensões da 

prancha. No cartão do início, o aluno, deve escrever o título da mensagem (escolhido na 

primeira fase), anteriormente decidido, e no cartão do fim, a palavra fim. Por trás da 

prancha o aluno deve escrever muito, sucintamente, a mensagem que pretende 

transmitir.  

Estratégia: Nesta fase os alunos já poderão decidir mais elementos, as imagens a 

acrescentar e a composição da prancha. O objetivo é trabalhar não só a codificação e 

descodificação da imagem como a composição dos elementos da mensagem. 

 

 Fase três: Trabalho individual. Escolha de uma imagem de entre as hipóteses 

apresentadas. Recorte de uma moldura de 6 x6 cm num pedaço de cartolina preta. Com 

a imagem voltada para cima e com recurso à moldura vão fazer o enquadramento de um 

pormenor interessante e significativo para servir de mote à elaboração de uma 

mensagem. Essa imagem enquadrada vai servir de tema da história a construir. De 

seguida, vão subdividir o tema escolhido em várias partes. Com a mesma moldura, vão 

enquadrar partes interessantes que sirvam de imagens para a sequência anteriormente 

pensada. Deverão ter em conta os critérios anteriores, principio, meio e fim da história. 

Devem escolher mais quatro cartões. Após escolha, devem colar os cartões numa 

sequência de cinco cartões, deixando um cartão branco no início e outro no fim. Os 

cartões devem ser colados sobre uma prancha de cartolina preta, obrigando a que haja 

um trabalho de composição da prancha. Podem escolher as dimensões dos cartões do 



início e do fim, e as dimensões da prancha. No cartão do início, o aluno, deve escrever o 

título da mensagem, e no cartão do fim, a palavra fim. Por trás da prancha o aluno deve 

escrever muito, sucintamente, a mensagem que pretende transmitir.  

Estratégia: Nesta fase os alunos já poderão decidir mais elementos, a imagem para 

trabalhar, os enquadramentos a utilizar e a composição da prancha. O objetivo é 

trabalhar não só a codificação e descodificação da imagem como os enquadramentos 

das imagens e a composição dos elementos da mensagem. 

Segunda Atividade  

Objetivo: aplicar todos os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas, sobre a Banda 

Desenhada, a Linguagem Visual, Planos de Visão e a Obra de Arte. 

Descrição da atividade: Escolher cinco fotografias, que de alguma maneira contem 

uma história ou algo acerca de vocês ou do vosso dia-a-dia, por mais pequena ou 

simples que seja a história. 

As fotos podem: 

 Ser tiradas de propósito para o exercício, neste caso devem preocupar-se com os 

enquadramentos e o tema; 

 Ser fotos que já tenham e que queiram utilizar no exercício.  

Recorrendo a essas cinco fotos vão realizar uma composição, tendo por base o desenho, 

onde vão contar a história/mensagem que escolheram. As imagens devem ser 

simplificadas, reduzidas ao essencial. Podem recorrer: 

a simbolismos; mudar enquadramentos; utilizar um elemento visual, como a linha, a 

mancha, o ponto ou misturar elementos; usar uma técnica ou uma mistura de técnicas de 

pintura; introduzir colagens; usar a cor ou o preto e branco; decidir a composição; 

escolher as dimensões da prancha (desde que no fim o resultado não seja inferior a um 

A3) e das vinhetas, definir os 3 planos de visão a usar, etc.  

Estratégia: Nesta atividade os alunos terão todo o poder de escolha. O objetivo é 

trabalhar não só a codificação e descodificação da imagem como os enquadramentos 

das imagens e a composição dos elementos da mensagem, promovendo a autonomia nas 

decisões e responsabilidade nas escolhas. 
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PLANIFICAÇÃO - AULA 5 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A Banda Desenhada 

 

Conteúdos: 

- Banda Desenhada de autor, 
- Narrativa Visual, 
- Gramática Visual, 

- Elementos da Linguagem 
Visual, 

  

 

Metodologia: 

1. Revisão sobre o exercício da aula anterior. Chamar a atenção sobre o facto de alguns não estarem a realizar bem o exercício, 
porque estão a escolher imagens seguidas e não é esse o objectivo, mas sim contar uma história, com um princípio, um 
desenvolvimento e um fim. Pedir para rever as escolhas, nestes casos, e limitarem-se a seleccionar 3 imagens, segundo a lógica 
do início, meio e fim da história. 

Duração: 20 minutos 

2. Prosseguir com o exercício. 

2.1 De seguida, devem colar os cartões na sequência anteriormente combinada, deixando um cartão branco no inicio e outro 
no fim (com as mesmas medidas). Os cartões devem ser colados sobre uma tira de cartolina preta. As distâncias entre os 
cartões devem ser iguais, entre 1 a 2 cm.  

2 + 6,75 + 2 = 10,75 

2 + 6,6 + 2 + 6,6 + 2 + 6,6 + 2 + 6,6 + 2 + 6,6 + 2 = 45cm 

Duração: 20 minutos 

2.2 No cartão branco inicial devem colocar o título e o nome dos autores e no último a palavra fim. 

Duração: 10 minutos 

2.3 Por trás da tira devem escrever uma breve descrição da história. 

Duração: 10 minutos 

2.4 No fim cada grupo irá apresentar a sua montagem, dando lugar a uma reflexão de turma acerca das mensagens 
construídas. 

Duração: 20 minutos 

 

 

Objectivos: 

- Compreensão da 
importância dos elementos 
da linguagem visual na 
construção e descodificação 
de imagens (fotografia, 
pintura, desenho, escultura) 

- Elaboração de sequências 
de imagens codificadas, a 
partir da segmentação de 
outras imagens. 



Obs:   
1. A planificação encontra-se alterada porque os alunos não conseguiram terminar o exercício como estava previsto. 
2. Dez minutos do tempo contabilizado para cada aula são destinados à entrada na sala e distribuição do material (5 minutos 

iniciais) e à arrumação dos materiais, limpeza da sala e saída ordenada da mesma (5 minutos finais). 
 

Duração: 90 minutos Data: 4 de Março de 2011 Materiais: PowerPoint sobre os elementos da Linguagem Visual (ver Anexo 
4D), imagens para o exercício prático de microdidática da montagem (ver 
Anexo 4C), cartolinas pretas, folhas de papel cavalinho A3, cola, tesoura, régua, 
lápis HB. 

 



Aula 5 – 4 de Março de 2011 

Alunos participantes – todos excepto três alunos (RC, MI e CA). 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente, já com as alterações que 

resultaram no não cumprimento do tempo previsto para o exercício (ver Anexo 5A). 

Descrição e Reflexão 

Os alunos que faltaram na aula anterior foram agrupados e passou a existir mais um 

grupo de três alunos (alunos IM, IG e FF). Foi necessário explicar o exercício, 

aproveitei para explicar à turma toda. 

Foram distribuídas as respectivas pastas com os trabalhos a cada um dos grupos, que 

continuaram o trabalho. 

Falei individualmente com cada um dos grupos acerca das escolhas que fizeram, 

procurando esclarecer os objectivos, mas de um modo geral todos entenderam os 

objectivos. 

Face às dificuldades que tiveram na aula anterior tive de desenhar no quadro uma tira 

com as medidas marcadas para que copiassem, de modo a que o trabalho avançasse. No 

entanto ainda surgiram algumas dificuldades na leitura da planificação, sendo 

necessário fazer um acompanhamento mais individual a alguns dos grupos. 

Apesar de terem alguma facilidade em construir uma história com imagens, perdem-se 

muito com as medidas, são pouco autónomos, têm muita dificuldade em auto-

regularem-se de modo a cumprir as tarefas no tempo previsto, e perdem muito tempo na 

brincadeira 

No entanto ao fim da segunda aula conseguiram completar o exercício (fotografias dos 

trabalhos da Fase 1 - ver Anexo 5C). Concluindo com a apresentação oral dos trabalhos 

de cada grupo, dando lugar a uma conversa acerca das opções e das histórias contadas. 
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PLANIFICAÇÃO - AULA 6 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A Banda Desenhada 

 

Conteúdos: 

- Banda Desenhada de autor, 
- Narrativa Visual, 
- Gramática Visual, 

- Elementos da Linguagem 
Visual, 

  

 

Metodologia: 

1. Na segunda fase da actividade os alunos passam a trabalhar individualmente. Partindo da composição feita no grupo, cada aluno 
vai introduzir, de entre as imagens que sobraram, duas imagens entre o princípio e o meio e das entre o meio e o fim. O objectivo 
é preencher a história com mais pormenores. 

1.1 Serão entregues as imagens para cada um trabalhar individualmente e recortar novamente 12 cartões. 

 

Duração: 15 minutos 

1.2 Serão seleccionados, para além dos 3 cartões que o grupo escolheu, mais 2 cartões. 

Duração: 10 minutos 

1.3 Depois dos cartões seleccionados, voltam a fazer montagem, mas desta vez o objectivo não é construir uma tira, mas uma 
prancha. Só podem alterar o tamanho dos cartões brancos. Hipóteses: 

 

 

 

 

 

Duração: 30 minutos 

 

 

 

Objectivos: 

- Compreensão da 
importância dos elementos 
da linguagem visual na 
construção e descodificação 
de imagens (fotografia, 
pintura, desenho, escultura) 

- Elaboração de sequências 
de imagens codificadas, a 
partir da segmentação de 
outras imagens. 



 

1.4 Por trás da tira devem escrever uma breve descrição da história. 

Duração: 10 minutos 

 

1.5 No fim, cada aluno irá apresentar a sua montagem, mostrando que alterações a mensagem sofreu. 

Duração: 15 minutos 

 

Obs: Dez minutos do tempo contabilizado para cada aula são destinados à entrada na sala e distribuição do material (5 minutos iniciais) e 
à arrumação dos materiais, limpeza da sala e saída ordenada da mesma (5 minutos finais). 

 

Duração: 90 minutos Data: 11 de Março de 2011 Materiais: imagens para o exercício prático de microdidáctica da montagem 
(ver Anexo 4C), cartolinas pretas, folhas de papel cavalinho A3, cola, tesoura, 
régua, lápis HB. 

 



Aula 6 – 11 de Março de 2011 

Alunos participantes – todos excepto quatro alunos – 1º tempo (AS, CA, IG e RL) e 

2º tempo (CA e IG) 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 6A). 

Descrição e Reflexão 

Foi lançada a segunda parte do exercício. Agora com base na mesma história cada 

elemento do grupo vai trabalhar na mesma individualmente, acrescentando mais duas 

imagens com o objetivo de acrescentar mais informação visual à história sem a alterar. 

O trabalho é feito individualmente e deixa de ser composto em tira e passa a ter uma 

composição em página. 

Devido às dificuldades que tiveram ao nível da composição no exercício anterior, senti 

necessidade de lhes apresentar várias propostas possíveis de composição em prancha. A 

maioria copiou a alternativas dadas. 

No início de cada actividade protestam muito. Continuam a fazer tudo sem rigor. Foram 

mais rápidos a desenvolver os trabalhos individuais, principalmente porque assim 

distraem-se menos. 

Perceberam bem a ideia do exercício. 

Nesta fase os alunos têm o poder sobre a sequência e a história, bem como sobre a 

própria composição, podendo decidir como constroem a prancha. 

Conseguiram terminar o exercício em 90 minutos (fotografias dos trabalhos da Fase 2 - 

ver Anexo 6C). Houve melhorias ao nível da auto-regulação, talvez por o trabalho ser 

individual. 
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PLANIFICAÇÃO - AULA 7 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A Banda Desenhada 

 

Conteúdos: 

- Banda Desenhada de autor, 
- Narrativa Visual, 
- Gramática Visual, 

- Elementos da Linguagem 
Visual, 

  

 

Metodologia: 

1. Revisão sobre o exercício da aula anterior. Chamar a atenção sobre o facto de alguns não estarem a realizar bem o exercício, Não 
são rigorosos na construção das pranchas. Chamar a atenção para as composições, rigor e preocupação em realizar bem a tarefa. 
Chamar a atenção para o uso dos elementos da linguagem Visual. 

Duração: 10 minutos 

2. Na terceira fase da actividade os alunos continuam a trabalhar individualmente. Recortam numa cartolina preta uma moldura 
com 6cm por 6cm.  

2.1 Com esta moldura vão enquadrar, na imagem, uma parte que considerem interessante. Devem ter em conta o 
enquadramento e composição da imagem. Essa imagem enquadrada será o tema da história que vão construir. 

Duração: 10 minutos 

 

2.2 De seguida, vão subdividir o tema pensado em várias partes. 

Duração: 10 minutos 

2.3 Com a mesma moldura, vão enquadrar partes interessantes para os efeitos de sequência anteriormente pensados. Deverão 
ter em conta os critérios anteriores, principio, meio e fim da história. Devem escolher mais quatro cartões. 

Duração: 20 minutos 

 

 

 

 

 

Objectivos: 

- Compreensão da 
importância dos elementos 
da linguagem visual na 
construção e descodificação 
de imagens (fotografia, 
pintura, desenho, escultura) 

- Elaboração de sequências 
de imagens codificadas, a 
partir da segmentação de 
outras imagens. 



 

 

2.2 Depois dos cartões seleccionados, voltam a fazer montagem, mas desta vez o objectivo não é construir uma tira, mas uma 
prancha. Só podem alterar o tamanho dos cartões brancos. Hipóteses: 

 

 

 

 

 

Duração: 20 minutos 

 

 

 

3.3 Por trás da tira devem escrever uma breve descrição da história. 

Duração: 10 minutos 

 

Obs: Dez minutos do tempo contabilizado para cada aula são destinados à entrada na sala e distribuição do material (5 minutos iniciais) e 
à arrumação dos materiais, limpeza da sala e saída ordenada da mesma (5 minutos finais). 

 

Duração: 90 minutos Data: 18 de Março de 2011 Materiais: imagens para o exercício prático de microdidáctica da montagem 
(ver Anexo 4C), cartolinas pretas, folhas de papel cavalinho A3, cola, tesoura, 
régua, lápis HB. 

 



Aula 7 – 18 de Março de 2011 

Alunos participantes – todos excepto – 1º tempo (AS, CA, IG e IM) e 2º tempo (AS, 

CA e IG). 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 7A). 

Descrição e Reflexão 

A aula começou com uma revisão sobre o exercício da aula anterior, na qual chamei a 

atenção sobre o facto de alguns não estarem a realizar bem o exercício, principalmente 

por não serem rigorosos na construção das pranchas. Falei acerca das composições, do 

rigor e da preocupação em realizar bem a tarefa.  

Nesta aula iniciaram uma nova fase do exercício, na qual vão contar uma nova história a 

partir de uma nova imagem, desta vez escolhida por eles. Também terão poder sobre a 

própria composição da imagem, para isso vão recorrer a uma moldura feita em cartolina 

preta que servirá para fazerem os enquadramentos que quiserem. Deixam de ser 

cortadas as imagens de modo aleatório e passam a ser os alunos a escolherem não só a 

sequência e a composição da prancha, mas também os próprios enquadramentos. A 

tarefa aumenta de dificuldade, aumentando o poder de escolha. Ainda assim os alunos 

demonstraram motivação, apesar de no início terem alguma dificuldade em começar. 

A maioria dos alunos conseguiu terminar o exercício em 90 minutos (fotografias dos 

trabalhos da Fase 3 - ver Anexo 7C). Um dos alunos não fez nada, por isso não tem 

trabalho. 
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PLANIFICAÇÃO - AULA 8 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A Obra de Arte 

 

Conteúdos: 

- A obra de Arte, sua 
compreensão e 
interpretação. 
  

 

Metodologia: 

1. Aplicação de uma Ficha Diagnóstica (ver Anexo 8C), com o objectivo de diagnosticar quais os conhecimentos que os alunos têm 
acerca da Obra de Arte; 

Duração: 8 minutos 

2. Apresentação de um PowerPoint sobre o tema O que é a Arte? (ver Anexo 8F): 

Duração: 20 minutos 

3. Análise de três obras de Arte, presentes no PowerPoint anterior. 

3.1. São mostradas três obras de arte (duas pinturas e uma escultura), uma de cada vez. 

3.2. Os alunos deverão fazer uma análise das obras de arte, a um nível figurativo e interpretativo, na busca de encontrar a 
explicação da obra. Devem escrever numa folha as suas observações. 

Duração: 24 minutos (8 para cada análise) 

 

3.3. Após análise, as conclusões serão debatidas na turma. 

Duração: 20 minutos 

 

3.4. Informação acerca da Visita de estudo a realizar, sobre o tema. 

Duração: 8 minutos 

Obs: Dez minutos do tempo contabilizado para cada aula são destinados à entrada na sala e distribuição do material (5 minutos iniciais) e 
à arrumação dos materiais, limpeza da sala e saída ordenada da mesma (5 minutos finais). 

 

Objectivos: 

- Compreensão da 
importância dos elementos 
da linguagem visual na 
construção e descodificação 
de imagens (fotografia, 
pintura, desenho, escultura) 

- Compreender que as formas 
têm diferentes significados 
de acordo com os sistemas 
simbólicos a que pertencem. 



 

Duração: 90 minutos Data: 25 de Março de 2011 Materiais: PowerPoint com as imagens necessárias à ficha diagnóstica (ver 
Anexo 8E) e PowerPoint sobre o tema O que é a Arte? (ver Anexo 8F), folhas 
brancas, lápis ou caneta, questionário. 

 



Aula 8 – 18 de Março de 2011 

Alunos participantes – todos excepto – 1º tempo (AS, CA, IG, FN e IM) e 2º tempo 

(AS, CA, FN e IM). 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 8A), teve como 

recurso uma Ficha Diagnóstica (ver Anexo 8C) e a apresentação de um PowerPoint 

sobre o tema O que é a Arte? (ver Anexo 8F). 

Descrição e Reflexão 

Os alunos tiveram alguma dificuldade, no início, em responder à Ficha diagnóstica (ver 

Anexo 8C). No entanto depois começaram a ganhar confiança e a participar mais. Uma 

aluna (AB) depois de perceber que tudo o que foi mostrado era arte perguntou o que era 

então Arte. Esta pergunta acabou por fazer a ponte com o resto da aula, uma vez que 

esse era o tema a abordar durante a aula.  

 Foi apresentado um PowerPoint sobre o tema O que é a Arte? (ver Anexo 8F), durante 

o qual estiveram, na sua maioria, atentos e foram bastante participativos. 

De seguida foi realizado um exercício de interpretação de três obras de arte. Foi 

colocada uma pergunta que serviu de base à análise: 

O que representa para ti, esta Obra de Arte? 

Cada aluno teria de procurar fazer uma análise procurando identificar os conteúdos 

anteriormente discutidos: Descrição do tipo de obra e elementos que a constituem; 

Descrição detalhada do género e do tema; e Identificação do estilo, movimento a que 

pertence. 

Quando se passou para os exercícios foram um pouco relutantes em participar, por 

insegurança e preguiça, mas depois foram escrevendo e participando 

entusiasmadamente. O que me fez concluir que se a teoria for aliada a imagens e a 

exercícios práticos, eles aderem mais. Deste modo explicar a lógica da Arte e da 

linguagem artística torna-se um exercício entusiasmante e motivador, que serve para 

destruir algumas inseguranças, pelo menos no momento. 



O balanço da aula foi muito positivo, todos demonstraram interesse, apesar de uns 

participarem mais que outros. Apesar de ser uma aula mais teórica, a ligação ao 

exercício prático fez com que tivessem um entendimento de toda a estrutura da aula e 

dos conteúdos abordados e com isso gostarem. Puderam trabalhar e construir uma 

opinião própria que foi fundamental para a motivação, promovendo situações em que 

sentiram que o que pensam é válido e considerado importante. 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ROMEU CORREIA 
 

ES C/ 3º CICLO DE ROMEU CORREIA 

Ano Lectivo: 2010-2011 

 
 

TESTE DIAGNÓSTICO  

 
1. O que é Arte? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Que formas de Arte conheces? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Indica uma obra de Arte que conheças? Descreve-a. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. De entre os exemplos apresentados seleccionas o que são obras de arte.  

 

A    F    L 

 

B    G    M 

 

C    H    N 

 

D    I    O 

 

E    J    P 
 

 

Conheces alguma? Qual ou quais? Caso conheças indicas os nomes das obras e/ou 

dos artistas, ou qualquer informação que tenhas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Nome: ____________________________________________________ Nº:_____ Ano:_____ Turma: _____ 

Professor(a) 

 __________________ 



Análise da Ficha Diagnóstica sobre o tema “O que é Arte?” (ver Anexo 8C) - 25 de 

Março de 2011 

Resultados: 

Pergunta 1 – O que é Arte? 

Sete alunos não responderam/não sabem, dois alunos relacionam a arte com a pintura, 

um aluno responde que é “o que cada um quiser” e um aluno define como “uma forma 

de se exprimir, de fazer o que sabem, de inventar, criar.” 

Pergunta 2 – Que formas de Arte conheces? 

Nº de 

alunos 

Não responderam/não 

sabem 

Uma a duas 

formas de arte 

Três formas de 

arte 

 Mais de quatro 

formas de arte 

11 alunos 3 3 3 2 

A forma de arte mais apontadas, Pintura (8 alunos), Escultura (5 alunos), Desenho (4 

alunos); Arquitectura, Banda Desenhada, Dança, Música, teatro, Cinema, Graffiti (1 

aluno). 

Pergunta 3 – Indica uma obra de Arte que conheças? Descreve-a. 

Seis alunos não responderam/não sabem; três mencionam a Mona Lisa, mas apenas um 

descreveu a pintura recorrendo ao género feminino e mencionando o fundo do quadro 

(jardim); um mencionou o Grito, caracterizando o estado emocional representado “o 

sufouco ou a tristeza de uma pessoa ou o seu sofrimento” e um fala da Guernica e refere 

o seu autor, Picasso. 

Pergunta 4 - De entre os exemplos apresentados selecciona o que são obras de arte. 

Esta pergunta foi realizada com o recurso a um PowerPoint com exemplos de obra de 

Arte (ver Anexo 8E). 

Nº de 

alunos 
A B C D F G H I J L M N O P 

11 

alunos 
2 7 10 5 4 11 2 1 11 7 9 7 11 0 



Todos os exemplos apresentados eram considerados obras de arte, de entre os 14 

exemplos os que tiveram um maior número de identificações foram o B – “Phenomena 

Lasting Dawn”, Paul Jenkins; C – “Mulher-Cão”, Paula Rego; G – “A última ceia”, 

Leonardo Da Vinci; J – “Meninas de Avignon”, Picasso; L – “The False Mirror”, 

Magritte; M – “Ritmo de Outono”, Pollock; N- Pinturas Rupestres, e O – “Mona Lisa”, 

Leonardo Da Vinci. A menos seleccionadas foram A – Fotografia de Henri Cartier-

Bresson; H – Serigrafia de Jason Munn; I – “Campbell’s Soup”, Andy Wharhol e P - 

“Uma e Três cadeiras”, Joseph Kosuth. 

Conheces alguma? Qual ou quais? Caso conheças indicas os nomes das obras e/ou 

dos artistas, ou qualquer informação que tenhas. 

Todos os alunos conhecem pelo menos uma das obras de arte apresentadas, dois alunos 

reconhecem uma obra de arte (mas não referem qualquer dado sobre ela), um aluno 

reconhece cinco (mas não referem qualquer dado sobre ela), dois alunos reconhecem a 

pintura de Picasso (“Meninas de Avignon”), dois alunos reconhecem as pinturas 

rupestres, dois alunos reconhecem Leonardo Da Vinci e a “Última Ceia” e cinco alunos 

reconhecem Leonardo da Vinci e a “Mona Lisa”. 

 

Análise dos Resultados dos conhecimentos prévios: 

Esta ficha foi preenchida por 11 alunos, verificou-se que houve um aumento no número 

de alunos que responderam às perguntas, havendo apenas duas questões às quais mais 

de metade dos alunos não respondeu ou não soube responder (pergunta 1 e 3).  

Sendo o tema a Arte, apenas três alunos tentam responder, identificando a arte com a 

pintura ou afirmando que é “o que cada um quiser”, sendo “uma forma de se exprimir, 

de fazer o que sabem, de inventar, criar.”. Sobre as formas de arte que conhecem, oito 

alunos referem a Pintura, cinco a Escultura e quatro alunos mencionaram o Desenho, de 

entre as repostas aparece ainda a Arquitectura, Banda Desenhada, Dança, Música, 

teatro, Cinema, Graffiti, mas apenas uma vez, o que reforça um conhecimento acerca da 

arte muito limitado. 

Na pergunta que pede para selecionar as obras que reconhecem como obras de Arte as 

mais referidas são pinturas, nomeadamente “Mulher-Cão”, Paula Rego; “A última 



ceia”e “Mona Lisa”, Leonardo Da Vinci; e “Meninas de Avignon”, Picasso, as menos 

reconhecidas como arte são a fotografia, a serigrafia, a gravura e a arte conceptual. 

Nas perguntas que exigem que escrevam o nome das obras ou dos autores, apesar da 

maioria conhecer obras de Arte, só uma minoria consegue responder, referindo 

principalmente a “Mona Lisa” e a “Última Ceia” de Leonardo Da Vinci; “Meninas 

D’Avignon” e a “Guernica” de Picasso; e “O Grito” de Munch.  

Conclui-se assim que os conhecimentos acerca da Arte são poucos, que a Pintura é o 

tipo de arte que faz parte da sua cultura estética, estando limitados a um ou dois 

pintores. 

 

 



Análise dos resultados da interpretação das duas pinturas e da escultura (ver 

últimas imagens do PowerPoint, Anexo 8G) 

Foi colocada uma pergunta que serviu de base à análise: 

O que representa para ti, esta Obra de Arte? 

Cada aluno teria de procurar fazer uma análise procurando identificar os conteúdos 

anteriormente discutidos: Descrição do tipo de obra e elementos que a constituem; 

Descrição detalhada do género e do tema; e Identificação do estilo, movimento a que 

pertence. 

Primeira Pintura – “O almoço dos Remadores”, 1881. Renoir. 

Interpretação dos alunos: 

MI - “Estão várias pessoas à volta de uma mesa a conviver. Uma festa onde todos se 

conhecem. Muita vida, muita cor. Pintado a óleo. Várias pessoas numa tarde de 

almoço.”  

MM - “Café/restaurante, onde as pessoas estão a comunicar uns com os outros e a 

comer.” 

AB - “Um jardim, todos à volta de uma mesa a comer, a conversar e a socializar. 

Transmite o quanto é importante os seres humanos conviverem com as pessoas, a 

família, os amigos. Pintada a óleo.” 

TM - “Pintura a óleo. Almoço em família. Alegria…”  

RC - “Parece um café. Hora de almoço, porque tem uma mesa, cheia de variadíssimas 

coisas. Pintado a óleo.” 

RI - “Tarde, convívio, um lanche entre amigos. Pintado a óleo.”  

FF - “Amizade e intriga. Família, um almoço. Chateados uns com os outros. Grandes 

dimensões”  

NV - “Conjunto de pessoas a conviverem. Pintura a óleo.”  

KA - “Estrutura, cores de Verão, Pintura a óleo. Grandes dimensões.”  

Significado do quadro 

Descrição do tipo de obra e elementos que a constituem: Pintura. Óleo sobre tela. 

129,5 X 172,7 cm. Pintura. Mancha e Cor.  



Descrição detalhada do género e do tema: Figurativo. Cena do quotidiano. Retrata um 

almoço de domingo à beira do rio Sena. Tipicamente francês.  

Identificação do estilo, movimento a que pertence: Impressionismo (A luz e o 

movimento utilizando pinceladas soltas tornam-se o principal elemento da pintura, 

sendo que geralmente as telas eram pintadas ao ar livre para que o pintor pudesse 

capturar melhor as variações de cores da natureza) 

Ouvem-se as vozes, a animação, a luz, sente-se os cheiros e os sabores. O principal 

meio estrutural do quadro passa a ser a mancha/cor, deixando de haver contornos 

nítidos. Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores 

complementares. 

 

Segunda Pintura – “Eu e a Aldeia”, 1911. Marc Chagall. 

Interpretação dos alunos: 

MI - “Tempos de escravatura, uma mulher a tirar leite, um homem com uma enxada. 

Mostra o passado.”  

MM - “Trabalho e humildade.”  

AB - “Animal com o ser humano diferentes.”  

TM - “Pintura a óleo. Imagem abstracta. Cavalo, um homem, casas.”  

RC - “Uma ovelha, uma casa, no primeiro plano. Representa o campo.”  

RI - “pintura a óleo.”  

FF - “Mundo animal. Animais diferentes dos homens, porque o homem só pensam em 

guerra e matar. Os animais matam para sobreviver e protegem-se uns aos outros. 

Representa a natureza.” 

NV - “Uma mulher, um boi, casas, tesouro, um animal e um homem cara a cara, 

coração.”  

KA - “Grandes dimensões. Floresta, solidariedade.”  

Significado do quadro 

Descrição do tipo de obra e elementos que a constituem: Pintura. Mancha e Cor. 

1911. 192 X151 cm. 



Descrição detalhada do género e do tema: Abstracto.  

Identificação do estilo, movimento a que pertence: Pintor do Fantástico: une 

características cubistas, expressionistas, às quais adiciona um tom de surrealismo. 

Judeu Russo. Tem influências dos contos de fadas cubistas, tecido de recordações 

fantasmagóricas, de contos populares Russos, de provérbios judaicos e da imagem da 

própria Rússia, numa visão cintilante. Aqui estão representadas experiências da sua 

infância. 

O quadro constitui-se por uma suave e harmoniosa composição, onde as memórias e 

pequenas lembranças aparecem por ordem com se sequência tivessem: em primeiro 

plano aparece uma grande face masculina verde, que ocupa quase toda a margem 

esquerda da obra, observando íntima e carinhosamente uma cabra ou uma vaca que se 

encontra a ser ordenhada. No segundo plano o espectador pode observar um colorido 

conjunto de casas, próximas a uma Igreja ortodoxa e uma mulher a balançar-se, como se 

fosse uma memória a desaparecer no tempo, e um lavrador, que se passeia com uma 

enxada pelos campos da Rússia que Chagall tanto conheceu. Assim, o autor criou um 

elo entre as memórias do seu local de nascença e a pintura. 

 

Terceiro Escultura – “O Beijo”, 1909. Constantin Brancusi. 

Interpretação dos alunos: 

MI -  “Escultura. Paz, amor, carinho e afecto entre duas pessoas. Duas pessoas aos 

beijos e aos abraços.”  

MM - “Duas pessoas aos beijos.”  

AB - “Duas pessoas abraçadas e aos beijos.”  

TM - “Escultura. Salsicha, comida.”  

RC - “Um abraço e um beijo ao mesmo tempo. Amor, afecto.”  

RI - “Escultura. Símbolo da fraternidade.”  

FF - “Abraço.”  

NV - “Escultura. Um homem e uma mulher abraçados.”  

KA - “Solidariedade.”  



Significado da escultura 

Descrição do tipo de obra e elementos que a constituem: Escultura. Pedra. Alt. 89,5 

cm. Verticalidade. Simetria. Imóvel. Simplicidade da forma e coerência das esculturas 

primitivas. 

Descrição detalhada do género e do tema: Abstracta. 

Identificação do estilo, movimento a que pertence: Abstracto. 

Os amantes abraçados apenas se distinguem o suficiente para serem identificáveis como 

indivíduos diferentes e parecem mais primevos que os primitivos. São um símbolo 

intemporal da geração, inocente e anónima – a antítese do Beijo de Rodin, onde o 

contraste entre a carne e a pedra reflecte a dualidade da culpa e do desejo. 

 

 

 

 

 

 

 



O que é Arte?

De entre os vários exemplos 
selecciona os que são arte.



A



B



C



D



E



F



G



H
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L



M



N



O
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O que é a Arte?



O que é a Arte?
Quando se fala de Arte, está‐se a falar das Artes Plásticas, como a pintura, a escultura e o

desenho. Contudo existem outras formas de arte: o Teatro, o Cinema, a Arquitectura, o
Design, a Música, etc.

Mas centremo‐nos, por momentos, apenas nas Artes Plásticas.

A linguagem da arte pertence essencialmente ao universo visual, da interpretação e das
emoções, ou seja, aquilo que vês que pode conduzir‐te a estados emocionais, estando
assente numa enorme carga simbólica.

Essa simbologia não pretende transmitir informações rigorosas, como os sinais de trânsito
ou os cartazes. Pelo contrário usa formas da realidade como recurso ao que poderás
interpretar ou sentir.

A imagem de uma pomba para significar paz, do pôr‐do‐sol para simbolizar romantismo, um
coração para simbolizar amor, são formas que os artistas dispensam, por serem
consideradas clichés ou estereótipos (muito vulgar).



Exemplos:

Escultura em Bronze de Leopoldo de Almeida.
Justiça. Palácio da Justiça, Porto.

Uma escultura de uma figura feminina com
uma espada em frente a um tribunal, não
pretende representar uma mulher guerreira
mas antes simbolizar a Justiça.



Exemplos:

Óleo sobre tela. Pablo Picasso. Guernica, 1937. Centro da Arte Moderna Rainha Sofia, Madrid.

Pablo Picasso pintou Guernica para exprimir os horrores da guerra. Os nazis tinham bombardeado
a pequena população espanhola de Guernica e, em consequência desse facto, o pintor registou‐o
para a eternidade. Hoje, é um dos quadros mais apreciados e conhecidos em todo o mundo, tem
349,3 cm de altura por 776,6cm de comprimento.



Compreender a Arte
Os artistas são grandes comunicadores de mensagens, mas por vezes os meios, a linguagem

e os signos que utilizam são complexos, por não serem directos, tornando‐se difícil
compreendê‐los.

Entender uma obra de arte não significa saber o que o artista quis dizer com ela, ou
identificar apenas o que nela está representado.

Muitas obras apelam aos sentimentos da pessoa que vê, não tendo por isso uma leitura
única, pois cada um reage ou é sensibilizado de forma diferente perante a mesma obra
de arte.

O conhecimento da linguagem artística e plástica, e a informação sobre a história (seu
contexto) facilitam muito o modo como nos relacionamos e usufruímos das obras de
arte. Podendo contribuir, juntamente com o interesse, para que as obras mais estranhas,
abstractas ou mesmo “feias” se possam tornar interessantes.



Compreender a Arte (cont.)
Durante muitos séculos a arte identificou‐se com as chamadas belas‐artes: pintura,

escultura e arquitectura. Onde os artistas procuravam corresponder essencialmente ao
conceito de “belo” de uma sociedade elitista.

Hoje em dia, sabemos que o conceito de “belo” pode variar muito de época para época e de
cultura para cultura.

Actualmente, um artista pode não querer comunicar o que é “belo”, mas antes o “horrível”,
o “aberrante”, o “chocante”.

Ou pode não querer comunicar nenhuma ideia específica, apenas só provocar sensações ou
despertar sentimentos, e fazê‐lo através de meios de expressão muito diferentes dos
tradicionais, como o vídeo ou a instalação.



Breve História das Artes Plásticas
Através da História das Artes Plásticas podemos entender a história do próprio Homem.

Desde à cerca de 25 000 anos que o Homem exprime os seus pensamentos e
sentimentos, principalmente através da pintura e da escultura.

As técnicas, as condições e as crenças dos homens variaram muito desde a Pré‐História, daí
que encontremos na arte as mais diversas formas, temas e cores.

As obras de arte foram tendo, ao longo dos tempos, objectivos muito distintos.

Pensa‐se que, primitivamente, a arte rupestre evocava poderes mágicos.

Vénus [c. 24 000 
a.C. – 20 000 
a.C.]. Pedra. 
Fertilidade.

Gruta de Lascaux [c. 
15 000 a.C.]. Caça.



Breve História das Artes Plásticas (cont.)
Na Antiguidade, a Arte representou deuses e mitos, relatou feitos heróicos.

Na Europa Medieval, o fervor religioso fez com que se centrasse em temas religiosos.

A Virgem no Trono. DUCCIO. 1308‐11. Painel. 
Museu da Catedral, Siena.

Altar de Zeus, em Pérgamo. [c. 180 
a.C.]. Mármore.

Representa a batalha dos Deuses e 
dos Gigantes. A vitória dos Deuses 
simboliza as vitórias de Átalo I (rei de 
Pérgamo).



Breve História das Artes Plásticas (cont.)
No Renascimento, com o interesse pelo estudo do Homem e das Ciências, passou‐se a

representar não só os reis, como fidalgos, donzelas, pessoas do povo e até escravos.

Portrait of Giovanni Arnolfini and his wife. Jan Van 
Eyck. Data de 1434. The National Gallery, Londres.



Breve História das Artes Plásticas (cont.)
Mais tarde, começaram a representar‐se na pintura objectos do dia‐a‐dia, as naturezas

mortas. A própria Natureza – paisagem ‐ passou a ser um tema muito frequente.

“Fruit still live”. Juan Sánchez 
Cotán. Data de 1602. 



Breve História das Artes Plásticas (cont.)
No século XIX os artistas adquiriram maior autonomia e iniciaram processos de pesquisa

individual (até à altura satisfaziam geralmente encomendas).

Dessa diversidade surgiram muitos temas e diferentes maneiras de representar, dando assim
origem a muitos temas e estilos. Representaram as variantes da luz na Natureza, os
vários lados de um objecto em simultâneo, objectos decompostos, objectos em
movimento, tentaram exprimir o horror e o sofrimento, pintaram os sonhos e tudo o
que podiam imaginar. Alguns não pretenderam representar nem realidade nem sonho,
apenas cores e formas e daí surgiu a arte abstracta.

Water Lilles. 
Claude Monet. 
1916.

“Fruit Dish, Glass, 
and Lemon (Still 
Life with 
Newspaper)”. 
Juan Gris. Óleo. 
1916.



Breve História das Artes Plásticas (cont.)

O Grito. Edvard Munch. 1893. “In the Grey”. Wassily Kandinsky. 1919.



Breve História das Artes Plásticas (cont.)

O Beijo. Rodin. 1889. Escultura “Formas Únicas de Continuidade no Espaço”, do
italiano Umberto Boccioni. 1913.



Arte Conceptual
É o tipo de Arte que, independentemente de se exprimir através de formas atribui aos

conceitos o maior significado.

Para alguns artistas o mais importante é o que pretendem dizer ou exprimir, não se
limitando à técnica da pintura, escultura ou desenho, mas combinando diversos meios e
materiais, como os objectos do quotidiano (cadeiras, televisões, carrinhos de
supermercado) ou os elementos da Natureza (terra, água, pedras, etc).

Normalmente expõem em espaços próprios: nas galerias, nos museus, outras vezes em
espaços públicos.

Multimeios – fotografia ou vídeo combinados com outros meios e materiais.

Instalação – montagens (instalações), onde recriam ambientes, alterando o significado dos
objectos expostos.



Arte Conceptual

Fotografia. Campo de refugiados, Ruanda, 1995. Sebastião Salgado.

Utiliza sua fotografia como ferramenta de denúncia da pobreza, violência, guerra e fome em
regiões miseráveis do mundo, provocando a reflexão sobre as questões políticas, sociais e
económicas.
A ausência de cor enfatiza o drama da situação retratada, a dor e o desespero.



Arte Conceptual

Instalação. "One Hundred Fish Fountain“ de Bruce Nauman.

Composta de noventa e sete peixes em bronze fundido jorrando água de buracos perfurados. A
água é colectada para uma grande bacia e em seguida bombeado de volta através de tubos.
Remete‐nos para a representação memorialística das suas idas à pesca, com seu pai, no lago
Michigan.



A OBRA DE ARTE (cont.)

ANÁLISE

1.LEITURA DESCRITIVA ‐ leitura objectiva daquilo que se vê.

Descrição do tipo de obra e elementos que a constituem: pintura, gravura, escultura,
instalação, fotografia; o seu estado de conservação; materiais e técnicas utilizados;
elementos da linguagem visual e plástica predominante ( forma, cor, textura); estrutura
compositiva (simetria, assimetria, peso, equilíbrio, ritmos); dimensões.

Descrição detalhada do género e do tema: figurativa ou abstracta; temática retratada
(religiosa, natureza‐morta, retrato, paisagem, cena do quotidiano); enquadramento;
iluminação.

Identificação do estilo, movimento a que pertence: escola ou tendência artística,
influências (impressionismo, cubismo, barroco, vanguarda, renascentista)



A OBRA DE ARTE (cont.)

ANÁLISE

2.LEITURA INTERPRETATIVA – é uma segunda leitura que visa os valores expressivos e
simbólicos, entender o contexto histórico, cultural e social.

Identificação de emoções e sentimentos despertados pela obra: tema, linguagem, materiais
e técnicas, estrutura compositiva, expressão…

Ideias e significados simbólicos que transmite: relação com outros temas, associação de
ideias, símbolos…

A obra como reflexo de uma procura ou de inovação: análise do artista no seu tempo, novos
meios, técnicas e expressões, originalidade…



Exercício

Gruta de Lascaux [c. 
15 000 a.C.



Exercício





Agrupamento de Escolas Romeu Correia 
Escola Secundária com 3º Ciclo Romeu Correia 

Artes Visuais 2010/2011 
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PLANIFICAÇÃO - AULA 9 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A Obra de Arte 

 

Conteúdos: 

- Leitura e interpretação de 
obras. 
 - Literacia Estético Visual 

Metodologia: 

1. Visita guiada à exposição Observadores: revelações, trânsitos e distâncias. 

1.1 Definição de arte. 

1.2 Referência a várias formas de arte, resultado de diferentes formas de pensar o mundo e de o partilhar. 

1.3 A Arte Moderna e a Arte Contemporânea. Contextualização das obras de arte visitadas. 

1.4 O espectador como observador e como actor (participante) na obra de arte. 

2. O desenho: 

2.1 Recurso ao desenho como modo de representar uma mesma realidade. O desenho Cego, o desenho com a mão esquerda e o 
desenho à vista, comparação dos resultados obtidos. 

2.2 Os diferentes pontos de vista que se podem obter de uma mesma coisa, de acordo com o seu observador. 

 

Objectivos: 

- Visita de Estudo à exposição 
Observadores: revelações, 
trânsitos e distâncias. 

- Conhecimento e 
compreensão de várias 
formas de arte e dos 
objectivos dos artistas que as 
produzem. 

- Contacto com a literacia 
estético visual. 

- Participação na oficina 
“Pontos de Vista”: 

     - Conceitos associados ao 
Desenho: o desenho cego, o 
desenho com a mão esquerda 
e o desenho à vista. 

Duração: 120 minutos Data: 29 de Março de 2011 Materiais: folhas brancas, cartolina, carvão e pastel de óleo. 

 



Aula 9 – 29 de Março de 2011 

Alunos participantes – todos excepto quatro alunos (AS, CA, RC e FN). 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 9A). 

VISITA GUIADA À EXPOSIÇÃO “OBSERVADORES: REVELAÇÕES, 

TRÂNSITOS E DISTÂNCIAS” COM OFICINA “PONTOS DE VISTA”. 

Descrição e Reflexão 

Visita guiada a uma exposição no Museu Berardo (ver fotografias no Anexo 9C). 

A monitora começou por se apresentar e por fazer uma breve abordagem aos diferentes 

tipos de obra de arte que existem e que iriam ver ao longo da exposição. Falou da 

instalação, das diferentes formas de pensar o mundo, ao mesmo tempo que ia colocando 

questões aos alunos de modo a que eles participassem na construção do discurso. Falou 

dos três vértices: o artista, a obra e os espectadores de modo a fazer a ponte com o tema 

da exposição. Falou sobre a Arte e o facto de não existir uma definição fechada, de ser 

um conceito que está sempre a evoluir. 

De seguida escolheu a obra de arte que se encontrava no início da exposição: várias 

fotografias de um artista sob o tema do Auto-Retrato. À medida que foi falando sobre o 

reflexo, o observar a si mesmo, alguns alunos foram colocando perguntas e participando 

na construção do discurso. 

Nessa altura dá início à primeira actividade, um conjunto de desenhos: desenho cego, 

desenho com a mão esquerda e desenho à vista. 

Actividades 

Explicou cada um dos exercícios.  

Desenho Cego – desenho automático. Cada aluno deveria escolher uma das fotografias, 

fixá-la e depois procurar desenhar o que vê, sem olhar para a folha de papel. O material 

usado foi o papel máquina A4 e lápis de carvão. Fez um exemplo para eles verem como 

é. 



Desenho com a mão esquerda – Com base na mesma fotografia, e com a mão que não 

costumam usar para desenhar. O material usado foi uma folha A4 de papel manteiga e 

lápis de carvão. 

Desenho à vista – Com base na mesma fotografia e podendo olhar quer para a imagem, 

quer para a folha de papel, os alunos tinham de representar o que viam. O material 

usado foi um papel com maior gramagem em tamanho A3 e novamente o carvão. 

À medida que foram avançando nos desenhos foram ganhando mais confiança e 

participando com maior motivação. 

No fim dos exercícios, pediu que juntassem todos os desenhos e fez uma 

apreciação/reflexão acerca dos mesmos, posto isso deram início à visita. A monitora 

começa por contextualizar a exposição recorrendo à frase que se encontra no início da 

mesma: “O dado está lançado”. Juntamente com os alunos começa por descodificar a 

mensagem, chegando à conclusão que os artistas lançaram os dados e agora são os 

espectadores que têm o papel. 

Aproveitou o momento para contextualizar a arte contemporânea, diferenciando-a da 

arte moderna.  

Ao longo da exposição foram escolhidas algumas obras mais pertinentes para serem 

explicadas, uma delas foi um vídeo de uma performance. Pediu aos alunos que se 

sentassem em frente à tela onde estava a ser projectado o espectáculo e começou a 

conversar com eles sobre o objectivo daquela obra. Chegaram à conclusão que os 

“actores” estão a observar o público, promovendo uma troca de papéis, o público passa 

a estar em cena e por isso sente-se incomodado, sem saberem como reagir. Do mesmo 

modo no museu os espectadores transformam-se em artistas e um exemplo disso foi a 

actividade de desenho que estiveram a realizar antes. 

A outra obra de arte a que dedicaram mais tempo foi uma escultura de grandes 

proporções, que ocupava uma sala inteira. Começa por lhes perguntar o que a peça faz 

lembrar. Respondem uma onda, uma curva, uma prancha de surf (o material é igual). Só 

depois disso é que começa por explicar que aquela peça foi uma encomenda de um 

coleccionador japonês que pediu ao artista para conceber uma peça para a sua sala de 

jantar. 



De seguida deu-se início a outra actividade. 

Actividade 

Deu a escolher a cada aluno uma cartolina, haviam várias cartolinas de diferentes cores, 

e pediu que tirassem um lápis de pastel de óleo para usarem nos desenhos. Depois pediu 

que cada um escolhesse um ponto de vista da peça e se sentasse nesse lugar desenhando 

esse ponto de vista. De seguida trocavam de lugar, três vezes, deixando a folha onde 

desenharam no lugar em que ela se encontrava, intervindo nos desenhos dos colegas. No 

fim regressavam ao seu desenho e trabalhavam o resultado obtido com a intervenção 

dos colegas. O objectivo era criar uma composição livre aproveitando umas linhas e 

omitindo outras, para isso usavam mais cores. 

Os alunos andaram entretidos com o exercício, motivados. 

No fim dos trabalhos concluídos, a monitora alinhou todos os trabalhos e juntamente 

com os alunos fez uma reflexão acerca dos trabalhos, sempre com um discurso positivo, 

perguntando se tinham gostado. Este tipo de discurso, que passa para os alunos o papel 

de actores da sua aprendizagem faz com que se sintam importantes e com opiniões 

válidas, o que proporcionou um balanço muito positivo da parte dos alunos que vieram 

entusiasmados. 

 

Ao logo de toda a visita a monitora teve sempre um diálogo positivo, interessante e 

apropriado aos alunos, procurando contextualizar e explicar tudo, para que eles 

entendam bem, dialogando sempre com a turma que tem na sua frente. Desse modo vai-

se aproximando deles, o que os motiva cada vez mais, reforçando positivamente os 

alunos pela sua participação quer prática quer oral. 

 

Avaliação e Balanço da Visita de Estudo 

O balanço da visita é bastante positivo. Como a visita começou logo por uma actividade 

prática, com a oficina “Pontos de Vista”, os alunos sentiram-se desde logo motivados e 

mostraram-se bastante participativos nas experiências propostas pela monitora. Isso foi 

fundamental para o decorrer do resto da visita. Por ter captado logo a atenção inicial da 



turma a monitora conseguiu que os alunos correspondessem às suas expectativas e às 

expectativas dos professores organizadores. Ao longo de toda a visita os alunos 

mostraram-se interessados, respondendo sempre que eram questionados. 

Deste modo os objectivos principais foram atingidos, sendo que a visita acabou por 

exceder as expectativas, baixas, dos alunos, que a consideraram como mais interessante 

que a visita anterior.  

Nesse sentido a visita alargou os horizontes, uma vez que a maioria dos alunos não tem 

por hábito frequentar museus nem contactar com qualquer tipo de obra de arte que não 

seja pintura. 
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Escola Secundária com 3º Ciclo Romeu Correia 
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PLANIFICAÇÃO - AULA 10 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A Obra de Arte 

 

Conteúdos: 

- Leitura e interpretação de 
obras. 
  

 

Metodologia: 

1. Análise dos resultados obtidos nas composições anteriores. 

Duração: 20 minutos 

 

2. Apresentação de um PowerPoint com a análise dos resultados dos exercícios, as imagens do exercício de Interpretação e a da 
segunda actividade (ver Anexo 10E): 

Duração: 30 minutos 

3. Apresentação da actividade a desenvolver nas próximas aulas. 

2.1. Explicação da actividade, seus objectivos e sua duração. 

3.2. Esclarecimentos das dúvidas. 

Duração: 15 minutos  

 

3.3. Início da elaboração das ideias. 

Duração: 15 minutos 

Obs: Dez minutos do tempo contabilizado para cada aula são destinados à entrada na sala e distribuição do material (5 minutos iniciais) e 
à arrumação dos materiais, limpeza da sala e saída ordenada da mesma (5 minutos finais). 

 

 

Objectivos: 

- Compreensão da 
importância dos elementos 
da linguagem visual na 
construção e descodificação 
de imagens (pintura e 
desenho) 

- Compreender que as formas 
têm diferentes significados 
de acordo com os sistemas 
simbólicos a que pertencem. 

Duração: 90 minutos Data: 29 de Abril de 2011 Materiais: PowerPoint com a análise dos resultados dos exercícios, as imagens 
do exercício de Interpretação e o próximo exercício (ver Anexo 10E), folhas 
brancas e lápis. 



 



Aula 10 – 29 de Abril de 2011 

Alunos participantes – todos excepto três (CA, IM e IG). 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 10A), teve como 

recurso uma Ficha Diagnóstica (ver Anexo 10C) e a apresentação de um PowerPoint 

PowerPoint com a análise dos resultados dos exercícios, as imagens do exercício de 

Interpretação e o próximo exercício (ver Anexo 10E). 

Descrição e Reflexão 

Aula de análise dos resultados obtidos com os exercícios de micromontagem. 

Conclusões retiradas ao nível da composição, dos enquadramentos e das imagens 

selecionadas (ver Anexo 10E). Estiveram atentos. 

De seguida fez-se a interpretação de duas obras de arte, as quais já tinham interpretado, 

só que agora desconstruiu-se as duas pinturas, identificando as várias partes que as 

constituem e seu significado. Mais uma vez estiveram atentos, curiosos e participativos. 

A seguir foi feito um pequeno exercício. Visionamento de dois filmes de animação, sem 

som, um feito cm recurso ao desenho e outro à gravura (ver Anexo 10E). O objectivo 

era tentar perceber a história só com o recurso às imagens. No fim escreviam numa 

folha de papel o que tinham entendido, que era debatido depois em grupo. Primeiro 

sentiram-se intimidados, mas depois acabaram por concretizar a tarefa com entusiasmo. 

Revelaram sensibilidade em relação aos filmes e à mensagem dos filmes. O facto de 

terem conseguido descodificar a mensagem motivou-os a querer fazer mais exercícios 

destes.  

Por fim passou-se à apresentação do próximo trabalho a desenvolver (ver Anexo 10E). 

Foi-lhes explicado os objectivos e as regras. Pareceram interessados e motivados, 

havendo inclusive alguns alunos que já sabiam o que queriam fazer. 

A aula passou rápido e em sossego. Pareceram atentos e motivados, participando 

sempre que o risco de errar é menor. 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ROMEU CORREIA 
 

ES C/ 3º CICLO DE ROMEU CORREIA 

Ano Lectivo: 2010-2011 

 
 

AVALIAÇÃO DA AULA SOBRE A OBRA DE ARTE 

 
1. Consideras que a preparação feita pelo professor antes da visita de estudo, aula 

sobre a Obra de Arte, foi importante? (Sim ou não). _____________________________ 

 

2. Consideras que a visita de alguma forma contribuiu para o aumentar do teu 

conhecimento? De que forma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Observações acerca da aula sobre a Obra de Arte. Pontos positivos. Pontos 

negativos.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DA VISITA DE ESTUDO 

 

4. Assinala com um X o valor da escala que atribuis a cada item (1, fraca; 5, muito 

bom): 

 

Avaliação 1 2 3 4 5 

Preparação 

da Visita 
(antes) 

Informação fornecida pelo professor como      

Preparação da visita pelo professor como      

Realização 

da Visita de 
Estudo 

(reflexão 
após): 

Foi importante a sua realização      

Correspondeu às tuas expectativas      

Permitiu adquirir novos conhecimentos      

O discurso utilizado pelo monitor era acessível      

As actividades realizadas durante a exposição 
foram interessantes 

     

Ajudou-te à decisão em termos de futuro escolar 
e profissional 

     

Como consideras a relação entre os alunos 
durante a visita 

     

Como consideras a relação entre aluno e 
professores durante a visita 

     

Como consideras o comportamento dos alunos 
durante a visita 

     

 



 
 

5. Aponta as razões da fraca participação, no início da visita. Falta de interesse no 

assunto? Não saber a resposta? Ou insegurança perante uma situação nova? Outra 

razão, qual? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Faz um breve resumo sobre o que viste e aprendeste. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. De entre as Obras de Arte que viste qual aquela, ou aquelas, com que te 

identificaste mais? Porquê? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. Consideras que a visita de alguma forma contribuiu para o aumentar do teu 

conhecimento? De que forma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9. Houve algo, na visita, que te tivesse surpreendido pela positiva, ou negativa? 

Porquê? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

10. O que mais gostaste? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

11. O que menos gostaste? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

12. Sugestões a melhorar nas próximas visitas. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Nome: ____________________________________________________ Nº:_____ Ano:_____ Turma: _____ 

Professor(a) 

 __________________ 



Análise da Ficha de Avaliação da Visita À Exposição “Observadores” (ver Anexo 

10C) - 30 de Março de 2011 

Resultados: 

Pergunta 1 – Consideras que a preparação feita pelo professor antes da visita de 

estudo, aula sobre a Obra de Arte, foi importante?  

Todos os alunos responderam que consideravam importante a preparação da visita feita 

pelo professor. 

 

Pergunta 2 – Consideras que a visita de alguma forma contribuiu para o aumentar 

do teu conhecimento? De que forma? 

Um aluno não respondeu/não sabe, oito alunos disseram que contribuiu, desses dois 

referiram o aumento de conhecimentos e seis referiram as experiências práticas da 

oficina ao nível do desenho cego e com a mão esquerda bem como os meios actuantes 

utilizados (carvão). 

 

Pergunta 3 – Observações acerca da aula sobre a Obra de Arte. Pontos positivos. 

Pontos negativos.  

Dois alunos não responderam/não sabem, sete alunos referem pontos positivos, desses 

sies descrevem os pontos positivos mencionando: “conheci um pouco de arte”, 

“explicou de forma clara”, “ficar a saber mais” antes de ir para a visita, “actividades”. 

Apenas um mencionou como ponto negativo as fichas de trabalho.  

 

Pergunta 4 - Assinala com um X o valor da escala que atribuis a cada item. 

Avaliação 1 2 3 4 5 

Preparação 

da Visita 

(antes) 

Consideras a informação fornecida pelo professor 

como 
- - - 5 4 

Consideras a preparação da visita pelo professor 

como 
- - - 4 5 



Realização da 

Visita de 

Estudo 

(reflexão 

após): 

Foi importante a sua realização - - - 4 5 

Correspondeu às tuas expectativas - - 1 4 4 

Permitiu adquirir novos conhecimentos - - - 4 5 

O discurso utilizado pelo monitor era acessível - - 1 3 5 

As actividades realizadas durante a exposição 

foram interessantes 
- - - 2 7 

Ajudou-te à decisão em termos de futuro escolar e 

profissional 
- - 3 2 4 

Como consideras a relação entre os alunos 

durante a visita 
- - 3 4 2 

Como consideras a relação entre aluno e 

professores durante a visita 
- 1 - 3 5 

Como consideras o comportamento dos alunos 

durante a visita 
- - 1 4 4 

 

 

Pergunta 5 - Aponta as razões da fraca participação, no início da visita. Falta de 

interesse no assunto? Não saber a resposta? Ou insegurança perante uma situação 

nova? Outra razão, qual? 

Nº de 

alunos 

Nenhuma 

resposta 

/não sabe 

Não saber 

a resposta 
Insegurança 

Falta de 

interesse 
Vergonha Distracção/Perturbação 

9 alunos 3 1 3 1 1 0 

 

 

Pergunta 6 – Faz um breve resumo sobre o que viste e aprendeste. 

Um aluno não respondeu, três responderam que conheceram várias formas de arte, três 

mencionaram as experiências práticas da oficina ao nível do desenho cego e com a mão 

esquerda bem como os meios actuantes utilizados (carvão), um mencionou que 

aprendeu a observar de outra forma. 



 

 

Pergunta 7 – De entre as Obras de Arte que viste qual aquela, ou aquelas, com que 

te identificaste mais? Porquê? 

Cinco alunos não responderam/não sabem, dois alunos mencionaram a obra do auto-

retrato e outros dois alunos mencionaram a obra final (Frank Stella "Severambia"), pelo 

seu carácter abstrato. 

 

Pergunta 8 – pergunta repetida, igual à pergunta 2. 

Pergunta 9 – Houve algo, na visita, que te tivesse surpreendido pela positiva, ou 

negativa? Porquê? 

Três alunos não responderam/não sabem, dois alunos responderam que nada 

surpreendeu, quatro alunos responderam pela positiva e mencionaram os seguintes 

aspectos positivos: desenhar a pastel, as obras e os exercícios de desenho.  

 

Pergunta 10 – O que mais gostaste? 

Um aluno respondeu os auto-retratos em fotografia, dois alunos responderam tudo, seis 

alunos responderam os exercícios de desenho (em especial os primeiros). 

 

Pergunta 11 – O que menos gostaste? 

 Um aluno não respondeu, quatro alunos gostaram de tudo, um aluno não gostou de dar 

a mala, um aluno não gostou da monitora, um aluno não gostou de ser repreendido e um 

aluno não gostou de andar. 

 

Pergunta 12 – Sugestões a melhorar nas próximas visitas. 

Seis alunos não responderam/não sabem, um aluno sugeriu que o grupo turma se 

envolvesse mais nas actividades, um aluno sugeriu que se continuasse a visitar museus e 

um aluno sugeriu que se realizasse mais actividades. 

 



Análise dos resultados dos conhecimentos adquiridos: 

Foram à visita apenas 9 alunos. 

Quando questionados sobre o que aprenderam, apenas um aluno não respondeu, 

verificando-se um aumento na adesão nas respostas ao questionário. Os oito que 

responderam consideram que aprenderam coisas, como: novos conhecimentos, a 

desenhar com a mão esquerda, desenho cego, a trabalhar com outros meios actuantes 

como o carvão e a observar de outra forma. Sobre as Obras de Arte com que se 

identificaram, apenas quatro responderam, mencionando a obra inicial dos auto-retratos 

em fotografia e a última obra de Frank Stella “Severambia”, pelo seu carácter abstracto. 

De um modo geral gostaram da visita, principalmente de desenhar a pastel, dos 

exercícios iniciais e das obras que conheceram. 

Como sugestões continuaram a referir o maior envolvimento dos alunos nas actividades, 

que se realizassem mais visitas e mais actividades durante as visitas. 

 



Análise dos resultados obtidos:
1º exercício – Trabalho de grupo. Uma imagem dada. Não puderam escolher os enquadramentos,

só seleccionaram as partes da imagem que queriam para a história. 3 imagens: princípio,
meio e fim. Tiveram de criar uma história que estivesse representada nas imagens. Foram
dadas as medidas e a estrutura da composição, em linha.

Resultado: por ser um trabalho de grupo foi mais fácil, as composições resultaram e as histórias
estavam explícitas nas imagens. As dificuldades que existiram foram ao nível da marcação das
medidas, do rigor da apresentação, ainda que ao início pela falta de concentração não
tivessem entendido bem o objectivo do exercício.

2º exercício – partindo do trabalho de grupo, individualmente, tinham de seleccionar mais duas
imagens para colocar entre as outras três. A história mantinha‐se, mas precisava de ser mais
desenvolvida. Desta vez foram dadas hipóteses de composição, mas cada um escolheu o
modo como compôs a sua folha, já não podia ser uma estrutura em linha, mas sim uma
página.

Resultado: A maioria conseguiu encontrar uma composição que resultasse, principalmente
porque foram dados exemplos. No entanto as dificuldades mantiveram‐se ao nível da
marcação das medidas e do rigor da apresentação, consequência da falta de concentração e
de entendimento do objectivo da tarefa. Como o trabalho passou a ser individual, as histórias
desenvolveram‐se de modo ligeiramente diferente, bem como a escolha das imagens.

Conclusão: A turma tem dificuldade em reflectir sobre as aprendizagens que fazem. Mesmo
aprendendo não conseguem perceber as influências que os exercícios e as aulas teóricas têm
sobre essa aquisição de conhecimentos.



Análise dos resultados obtidos:
3º exercício – Trabalho individual. Foram dadas as escolher imagens diferentes da que

trabalharam anteriormente. Neste fase passaram a ter poder sobre a escolha dos
enquadramentos. Com uma moldura seleccionaram a parte das imagens que lhes
interessavam para fazer os enquadramentos. Escolheram cinco imagens. O objectivo
continuou a ser o mesmo, contar uma história a partir de uma imagem dada. No entanto já
tiveram poder de escolher a imagem e os enquadramentos.

Tal como na fase anterior, foram dadas hipóteses de composição, mas cada um escolheu o modo
como compôs a sua folha, já não podia ser uma estrutura em linha, mas sim uma página.

Resultado: A dificuldade aumentou, não só por terem de tomar mais decisões, como pela
dificuldade em encontrar enquadramentos interessantes.

No entanto alguns trabalhos tiveram bons resultados, a história está explicita nas imagens (FN,
AB e KA).

Outros os enquadramentos são bons, mas não há uma leitura sequencial em relação à história
contada, ou seja toda a página explica uma história (MI).

Outros a organização das imagens não é a melhor, isto em relação à história contada (RI).
Ou o caso do aluno que não conseguiu cinco imagens que fizessem sentido, então tem duas

imagens que não se entende, ao mesmo tempo a composição não está bem o quadrado do
fim, não é o último… (RC).

Ou do aluno em que a história não acompanha as imagens (FF).

Conclusão: De um modo geral os problemas estão ao nível da composição, dos enquadramentos
e do rigor da apresentação. Consequência da falta de motivação e concentração.



Guernica (1937). Pablo Picasso. Óleo sobre tela. 349, 3 X 776,6.
Pablo Picasso pintou Guernica para exprimir os horrores da guerra. Os nazis tinham bombardeado a pequena
população espanhola de Guernica e, em consequência desse facto, o pintor registou‐o para a eternidade.
“Este mural constitui uma visão profética de desgraça – a desgraça que nos ameaça ainda mais hoje, nesta era de
guerra nuclear. O simbolismo da cena resiste a uma interpretação precisa, apesar dos vários elementos
tradicionais:
a mãe e o filho morto são os descendentes de Pietà (é um tema da arte cristã em que é representada a Virgem Maria com o corpo

morto de Jesus nos braços, após a crucificação),
a mulher com a lâmpada lembra a Estátua da Liberdade,
a mão do cadáver a empunhar ainda uma espada partida é um emblema bem conhecido da resistência heróica.
Também sentimos o contraste entre o ameaçador touro de cabeça humana, que certamente representa as forças
do mal, e o cavalo agonizante.



Eu e a Aldeia (1911). Marc Chagall
(Judeu Russo). Óleo sobre. 192 X151
cm.

Aqui estão representadas experiências da
sua infância.
O quadro constitui‐se por uma suave e
harmoniosa composição, onde as
memórias e pequenas lembranças
aparecem.
É constituído por dois planos:
em primeiro plano aparece uma grande
face masculina verde, que ocupa quase
toda a margem esquerda da obra,
observando íntima e carinhosamente uma
cabra ou uma vaca que se encontra a ser
ordenhada;
em segundo plano existem várias
imagens: um colorido conjunto de casas,
próximas a uma Igreja ortodoxa e uma
mulher a balançar‐se, como se fosse uma
memória a desaparecer no tempo, e um
lavrador, que se passeia com uma enxada
pelos campos da Rússia; uma árvore e
uma vaca a ser ordenhada.
O autor criou um elo entre as memórias
do seu local de nascença e a pintura.



Filme de Animação 1

Estória do Gato e da Lua.

Filmografia:

Realizador, Argumento, Fotografia e Montagem: Pedro
Serrazina
Ano: 1994
Género: Animação.
Duração: 5’24
Técnica de Animação: Desenho sobre papel (linha e
mancha, tratamento claro e escuro)

Sinopse: "Um poema. Uma história feita de silêncio e
cumplicidade. Luz e sombras, o charme da noite, a lua
como paixão... este é um conto sobre alguém que
tentou realizar o seu sonho, a estória do gato e da

lua..."



Filme de Animação 2

A noite

Filmografia:

Realizador, Argumento, Montagem e Animação:
Regina Pessoa
Ano: 1999
Género: Animação.
Duração: 6’35
Técnica de Animação: Gravura sobre placas de gesso

Sinopse: É a história de uma criança e da sua mãe,
duas vidas solitárias que não comunicam entre si.
Essa solidão por vezes atinge a dimensão da noite.
Escura é a noite. Escura é a mãe. E escuro se torna
todo o universo quando se está só e desamparado.



Exercício
Escolher cinco fotos, que de alguma maneira contem uma história ou algo acerca de vocês ou

do vosso dia‐a‐dia, por mais pequena ou simples que seja a história.
As fotos podem:
 ser tiradas de propósito para o exercício, neste caso devem preocupar‐se com os

enquadramentos e o tema;
 Ser fotos que já tenham e que queiram utilizar no exercício.

Recorrendo a essas cinco fotos vão realizar uma composição, tendo por base o desenho, onde
vão contar a história que escolheram. As imagens devem ser simplificadas, reduzidas ao
essencial. Podem recorrer:

• a simbolismos; mudar enquadramentos; utilizar um elemento visual, como a linha, a 
mancha, o ponto ou misturar elementos; usar uma técnica ou uma mistura de técnicas de 
pintura; introduzir colagens; usar a cor ou o preto e branco; decidir a composição; escolher 
as dimensões da prancha (desde que no fim o resultado não seja inferior a um A3) e das 
vinhetas, definir os 3 planos de visão a usar, etc. 

Objectivo: aplicar todos os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas, sobre a Banda
Desenhada, a Linguagem Visual e a Obra de Arte.

Duração: 7 aulas de 90 minutos.



Agrupamento de Escolas Romeu Correia 
Escola Secundária com 3º Ciclo Romeu Correia 

Artes Visuais 2010/2011 
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PLANIFICAÇÃO - AULA 11 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A banda desenhada e o Cinema 

 

Conteúdos: 

- Planos de Visão. 
  

 

Metodologia: 

1. Apresentação de um PowerPoint com excertos de filmes e imagens como exemplos dos diferentes planos de visão (ver Anexo 11C). 
Comentários acerca dos planos. 

Duração: 30 minutos 

 

2. Início do trabalho prático. Elaboração das ideias.  

2.1. Elaboração de um guião (recorrendo ao desenho) onde irão indicar as mudanças de planos de visão de acordo com a história 
que pretendem contar e as passagens de ambiente/situação. 

2.2. O professor vai circulando de mesa em mesa conversando com os alunos sobre as ideias e as opções tomadas. 

Duração: 50 minutos 

 

Obs: Dez minutos do tempo contabilizado para cada aula são destinados à entrada na sala e distribuição do material (5 minutos iniciais) e 
à arrumação dos materiais, limpeza da sala e saída ordenada da mesma (5 minutos finais). 

 

 

Objectivos: 

- Compreensão da 
importância dos elementos 
da linguagem visual na 
construção e descodificação 
de imagens (fotografia, 
Cinema) 

- Compreender que as formas 
têm diferentes significados 
de acordo com os sistemas 
simbólicos a que pertencem. 

Duração: 90 minutos Data: 6 de Maio de 2011 Materiais: PowerPoint sobre os Planos de Visão (ver Anexo 11C), folhas 
brancas e lápis. 

 



Aula 11 – 06 de Maio de 2011 

Alunos participantes – todos excepto sete (CA, FN, FF, IM, IG, MI e RI) 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 11A), teve como 

recurso a apresentação de um PowerPoint sobre os Planos de Visão (ver Anexo 11C). 

Descrição e Reflexão 

No início da aula os alunos foram recordados acerca do exercício que irão desenvolver, 

aproveitando para esclarecer as dúvidas sobre o mesmo. 

De seguida assistiram uma apresentação em PowerPoint que abordava os diferentes 

planos de visão que eles devem e podem usar para construir a sua história em imagens 

(ver Anexo 11C). Os planos de visão foram abordados com exemplos de excertos de 

filmes fazendo um paralelismo entre o plano de visão usado no cinema, uma imagem 

em movimento e uma imagem estática. Houve uma preocupação em contextualizar a 

passagem de uns planos para os outros e a características de cada um para passar certa 

mensagem. Os alunos estiveram atentos e demonstraram compreender. Foi-lhes 

explicado que devem usar os planos de visão, num mínimo de três diferentes, para 

elaborar a história que estão a contar, como modo de os auxiliar na passagem entre as 

diferentes imagens que necessitam.  

Posto isto foi entregue a cada aluno uma mica com folhas de papel máquina A4 onde 

começaram a apontar os temas a trabalhar e a elaborar o guião. Deviam já ter feito uma 

pesquisa em casa mas nenhum aluno trouxe informação. Foi-lhes dado a hipótese de 

trabalharem fotografias tiradas por eles para este objectivo, mas nenhum aluno recorreu 

a essa estratégia. Assim resolveram trabalhar apenas com imagens retiradas da internet, 

que estivessem relacionadas com o que pretendiam, modificando a própria imagem de 

acordo com os enquadramentos pretendidos e a mensagem a transmitir. 

Alguns dos alunos já tinham pensado no tema, outros tiveram de começar a ter ideias.  

Contudo alguns alunos tiveram dificuldade em entender o que lhes era pedido, como tal 

foi necessário dar exemplos e explicar que a história a contar poderia ser muito básica, 

como o subir de uma escada. A somar às dificuldades alguns alunos têm preguiça em 

colocar as ideias no papel sendo necessário estimulá-los e motivá-los a tal. No entanto a 



maioria dos alunos no fim da aula já tinham uma ideia muito concreta do que 

pretendiam fazer. Quase todos vão usar imagens da internet para os ajudar a construir a 

história. Apenas quatro alunos revelaram ter interesse em eles próprios fotografarem as 

suas próprias imagens. 

Dificuldades sentidas: transformar as ideias em imagem com o objectivo de transmitir 

uma mensagem específica. 

 



Planos de Visão



Plano Geral ‐ localiza o ambiente em que se desenrola a cena. A imagem
apresenta uma cena em que nenhum personagem tem um relevo que possa ser
considerado principal. Tem a importância de ambientar o sujeito.

Sergei Eisenstein: Alexander Nevsky 1938



Plano Geral



François Truffaut:  Fahrenheit 451 (1966)

Plano de Conjunto ‐ localiza as personagens no cenário. Começa a
distinguir o tema ou o argumento da mensagem. Tem um valor descritivo e os
seus elementos devem ser bem identificáveis e legíveis.



Plano de Conjunto



Luchino Visconti: Le Notti Bianche (1957)

Plano Médio – o indivíduo sobrepõe‐se ao ambiente, mas este ainda é
identificável e legível. O indivíduo começa a atrair a atenção do observador. É um
tipo de imagem em que só uma parte secundária do sujeito não é colhida, tem o
objectivo de comunicar uma «aproximação» ao sujeito, como uma entrada mais
directa no seu mundo.



Plano Médio



Plano Médio (Acção)

Luchino Visconti: Le Notti Bianche (1957)



Orson Welles:  Citizen Kane (1941)

Plano Americano – as personagens aparecem cortadas à altura do
joelho.



Plano Americano



Ingmar Bergman: Persona (1966)

Grande Plano – a aproximação já é grande, pois as personagens são
cortadas pelos ombros. A imagem apresenta uma parte essencial do sujeito,
permitindo que se prendam todos os pormenores. Promove uma intimidade
com o sujeito.



Grande Plano



Alan Schneider: Film (1966)

(Muito) Grande Plano – surge uma sensação de grande
intimidade com o personagem. Apresenta um pormenor do sujeito que
geralmente não é suficiente para nos levar ao próprio sujeito.



(Muito) Grande Plano



Andrei Tarkovsky: Ivanovo detstvo (1962)

Plano Picado ‐ quando a cena é vista de cima para baixo e/ou

Contra‐Picado – quando a cena é vista de baixo para cima.



Plano Picado

Contra‐Picado



Martin Scorcese: Taxi Driver (1976)

Plano Pormenor – identifica um pormenor importante na cena. É uma
aproximação profundamente informativa e cria um ambiente psicológico e uma
atenção do leitor muito grandes.



Plano Pormenor
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PLANIFICAÇÃO - AULA 12 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: Os Planos de Visão 

 

Conteúdos: 

- Planos de Visão. 
  

 

 

Metodologia: 

1. Por terem faltado vários alunos o professor decidiu voltar a apresentar o PowerPoint sobre os Planos de Visão (ver Anexo 11C). 
Comentários acerca dos planos. 

Duração: 30 minutos 

 

2. Continuação do trabalho prático. Elaboração das ideias. Apresentação das fotografias e conversa sobre as propostas de trabalho. 
Inicio dos estudos para a organização da composição do trabalho (mínimo folha A3) e dos estudos relacionados com a história que 
querem contar. Construção de um guião com indicação da estrutura, da ideia, das imagens e dos planos de visão a utilizar. Os alunos 
devem ter o cuidado de justificar as escolhas, como por exemplo o porquê do recurso àquele plano de visão, ideia ou imagem. 

2.1. Elaboração de um guião (recorrendo ao desenho) onde irão indicar as mudanças de planos de visão de acordo com a história 
que pretendem contar e as passagens de ambiente/situação. 

2.1.1. Os alunos são informados que essa história para além das cinco imagens deverá conter uma secção para o título da 
história e outra para o fim. 

Duração: 50 minutos 

Obs: Dez minutos do tempo contabilizado para cada aula são destinados à entrada na sala e distribuição do material (5 minutos iniciais) e 
à arrumação dos materiais, limpeza da sala e saída ordenada da mesma (5 minutos finais). 
 

 

Objectivos: 

- Compreensão da 
importância dos elementos 
da linguagem visual na 
construção e descodificação 
de imagens (fotografia, 
Cinema) 

- Compreender que as formas 
têm diferentes significados 
de acordo com os sistemas 
simbólicos a que pertencem. 

- Compreensão e aplicação 
dos diferentes planos de 
Visão e seus objectivos. 

Duração: 90 minutos Data: 13 de Maio de 2011 Materiais: PowerPoint sobre os Planos de Visão (ver Anexo 11C), folhas 
brancas e lápis. 

 



Aula 12 – 13 de Maio de 2011 

Alunos participantes – todos excepto sete (CA, FN, IG, RC e NV) 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 12A), teve como 

recurso a apresentação de um PowerPoint sobre os Planos de Visão (ver Anexo 11C). 

Descrição e Reflexão 

no início da aula escrevi no quadro os pontos que naquela aula deveriam começar ficar 

mais ou menos definidos, por sentir necessidade de lhes orientar o trabalho, uma vez 

que sozinhos têm dificuldade em organizarem-se: 

Material – suporte e meio actuante; 

Dimensão da página e das vinhetas; 

Os três planos de visão a usar; 

Estrutura da prancha e composição; 

As cinco imagens a usar; 

Tema; 

Guião estruturado (incluindo título e fim). 

De seguida revimos os planos de visão, PowerPoint (ver Anexo 11C). Aproveitei e 

expliquei os planos de visão aos alunos que tinham faltado à aula anterior. Os alunos 

estiveram atentos à explicação. 

No fim foi-lhes entregue a respectiva mica com o trabalho já realizado na aula anterior e 

os alunos passaram para as folhas o que estava escrito no quadro. Momento em que 

continuaram a desenvolver os estudos em relação ao tema, à história, recorrendo aos 

planos de visão mencionados. 

De um modo geral, os próprios alunos ao fazerem o guião de imagens 

inconscientemente já recorrem aos diferentes planos de acordo com o objectivo, mas 

desta vez começaram já a identificá-los (quem já os tinha definido). 

Propus como alternativa procurarem as imagens em casa e copiarem para uma pen-drive 

para eu depois as imprimir. Alguns alunos não têm impressora. 



Aluno a aluno 

Alguns alunos (MM e RI) apesar de saberem o que querem fazer deparam-se com 

alguma dificuldade em passar as ideias para o desenho e desse modo estruturar o guião, 

em termos de composição. 

A IM tem dificuldade em escolher a história.  

O FF teve facilidade em escolher a história e desenhá-la, limita-se ao essencial. Já tem 

mais dificuldade ao nível do rigor na organização. 

MI e AB, facilidade na criação das imagens para a história. 

KA e AS, partiram logo para o desenho sentindo-se muito à vontade com o trabalho. 

Identificaram logo os planos de visão. 

RL e TM, muita preguiça e conversa, avançaram muito pouco. 

De um modo geral os alunos pareceram entender muito bem os planos de visão e o que 

se pretende com o exercício. As dúvidas são mais ao nível dos conceitos relacionados 

com a estrutura da composição. 

Resta perceber se conseguem identificar correctamente os planos e justificar o porquê 

de recorrer a eles para contar a história. 
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PLANIFICAÇÃO - AULA 13 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A Obra de Arte  

 

Conteúdos: 

- A Obra de Arte, 
- Literacia Estético Visual 
  

 

 

Metodologia: 

1. Visita aos Jardins da Gulbenkian. 

 

Duração: 30 minutos 

2. Visita Guiada à exposição do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian com o tema: “Isto é Arte? Compreender a Arte 
Contemporânea”. 

2.1. Os alunos serão informados que terão de escolher uma das obras que mais gostaram, ou uma parte da visita que tenham 
gostado e justificarem. 

2.2. Compreender e debater os desafios colocados pelas obras e os artistas contemporâneos. 

2.2.1. Tomando como ponto de partida as obras expostas no CAM, a visita promove um percurso panorâmico pelas 
grandes questões e desafios da Arte Moderna e Contemporânea, do início do século XX aos nossos dias, com 
particular enfoque na produção portuguesa. 

 

Duração: 90 minutos 

 

Objectivos: 

- Visita de Estudo à exposição 
Observadores: revelações, 
trânsitos e distâncias. 

- Conhecimento e 
compreensão de várias 
formas de arte e dos 
objectivos dos artistas que as 
produzem. 

- Contacto com a literacia 
estética visual. 

 

Duração: 120 minutos Data: 17 de Maio de 2011 Materiais: máquina fotográfica. 

 



Aula 13 – 17 de Maio de 2011 

Alunos participantes – todos excepto três alunos (CA, FN e TM). 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 13A). 

VISITA GUIADA À EXPOSIÇÃO “ISTO É ARTE? COMPREENDER A ARTE 

CONTEMPORÂNEA” 

Descrição e Reflexão 

Visita guiada a uma exposição no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian (ver 

fotografias no Anexo 13C). 

Antes da visita os alunos tiveram 30 minutos para passear no jardim à vontade. A 

primeira reacção foi de algum desinteresse, mas depois à medida que foram explorando 

adoraram o lugar, pois nunca o tinham visitado. Respeitaram as ordens e andaram 

sempre em pequenos grupos a fotografar o jardim. 

 

Esta visita estava mais direccionada para a interpretação da obra de arte. 

Tomando como ponto de partida as obras expostas no CAM, a visita promove um 

percurso panorâmico pelas grandes questões e desafios da Arte Moderna e 

Contemporânea, do início do século XX aos nossos dias, com particular enfoque na 

produção portuguesa. 

Antes de entrar na sala da exposição a monitora começou por falar sobre o edifício e a 

construção da Gulbenkian, seguindo para a contextualização da própria exposição. 

Começou por lhes perguntar o que é ser moderno, obtendo respostas como: é ser 

criativo, actual, imaginativo. Então reformulou, junto com a turma, que ser moderno é 

procurar algo de novo. 

De seguida mostrou vários objectos e foi questionando acerca de cada um deles. 

Primeiro mostrou um urinol e perguntou se achavam que era arte. Perante as respostas 

da turma explicou quem era o artista (Marcel Duchamp) e a razão pela qual o artista 

colocou o urinol no museu. Depois mostrou um quadro de Picasso “Les demoiselles 



d’Avignon” e perguntou se achavam que as mulheres eram representadas assim, ao que 

responderam que não. Voltou a explicar que tal com Duchamp, também Picasso 

interpretou a realidade e representou-a como a entendeu. Isto só foi possível porque 

antes tinha existido muita pintura realista – mostrou uma natureza morta – explicando 

que a arte fazia-se assim porque não existia a máquina fotográfica. 

Nesta altura descemos para o piso onde se encontrava a colecção a visitar, mais uma vez 

foram seleccionados apenas um conjunto de obras de arte considerados mais pertinentes 

para o tema da visita. 

Começou por um conjunto de obras de Almada Negreiros, explicando que foi um dos 

pintores portugueses mais conhecidos. Questionou a turma acerca do que estavam a ver 

– responderam desenhos. Depois concentrou-se no auto-retrato do artista, começando 

por o interpretar. O artista representa-se com um olho muito grande, como se dissesse 

que está a ver para além de. Com o modernismo os artistas queriam fazer coisas novas, 

mudar a sociedade. A arte como idealismo (como poderiam mudar o mundo). Têm 

ideais (teve de explicar o significado da palavra), sonhos, pelos quais lutam. 

De seguida passou para um quadro de Eduardo Viana, “Retrato de Mily Possoz”, e 

pediu que fizessem um retrato psicológico da figura do quadro. De início sentiram-se 

intimidados, então a monitora para simplificar a tarefa pediu-lhes que juntamente com 

ela fizessem um retrato psicológico dela. Após isso lá conseguiram entender o que era 

para fazer e começaram por dizer que a senhora da imagem parecia solitária, triste, 

introvertida, sendo fácil de perceber pela expressão dos olhos, pelas cores frias… 

A monitora explica que aquelas características não eram da pessoa representada, mas do 

artista. Que o artista tinha por hábito transportar as suas características para as suas 

pinturas. 

A obra de arte seguinte foi uma pintura de António Pedro “Nocturno - Árvores 

humanas”. Mais uma vez pede que a ajudem a identificar o que vêem e faz um 

paralelismo entre a história do capuchinho vermelho. Faz a ligação entre o realismo e o 

surrealismo, estabelecendo a relação entre a pintura e o real e o irreal. Refere a 

personagem feminina e o facto de não ter cara, não sendo por isso possível falar sobre 

ela, transformando-a numa figura assustadora. Chama a atenção para as cores e para o 

facto de eles terem sido escolhidas de modo a representar uma hora do dia específica. 



Mais uma obra de Almada Negreiros, “Retrato de Fernando Pessoa”, onde procurou 

contextualizar todo o quadro, foi onde perdeu mais tempo. Perguntou se sabiam quem 

era, souberam identificar. Referiu–se ao escritor como um símbolo da cultura 

portuguesa. Explica que a pintura representa a união entre as letras a pintura. Na altura 

do modernismo ambos eram vistos como perigosos pelas suas ideologias. Diz que a arte 

conta histórias e pede para fazerem um retrato psicológico do Fernando Pessoa, 

descrevem-no como sério (FF), falam nos heterónimos (RC). A monitora faz referência 

às cores utilizadas, que representam que ele era criativo, que tinha muitas ideias. 

Passou para uma obra de Amadeo de Souza-Cardoso, “Título desconhecido”. Explicou 

que nesta obra o artista faz referência à revolução industrial, momento em que 

despoletou o modernismo. Começa por interpretar a pintura e pergunta qual a profissão 

do personagem – médico. Fala do fumar, do fumo, na época haviam os comboios que 

deitavam muito fumo para a cidade. Refere que os artista modernistas falavam muito do 

dia-a-dia. 

Trabalho de Helena Almeida, “Pintura Habitada”, Deixámos a pintura e passámos para 

a fotografia como obra de Arte. Explicou que se tratavam de fotografias em sequência, 

como se fosse uma performance, uma vez que implica movimento, impossível ler a obra 

só com uma imagem. Usa o azul para exprimir o racional. Só faz auto-retratos, só ela ou 

o marido é que aparecem nas fotos. 

A visita terminou com uma obra de Rui Calçada Bastos, em vídeo, “The Mirror 

Suitcase Man”. Começa por lhes perguntar o que estão a ver, falam que parece antigo, 

referem o preto e branco. A monitora explica que o artista usa uma super 8 para filmar e 

refere que o filme é mais ou menos recente e que o antigo vem do facto de as imagens 

conterem objectos antigos e da cor. Todo o vídeo dá uma ideia de ilusão. É uma 

performance, um auto-retrato. Fala no espelho que possibilita ver quer o que está à 

frente da câmara ou o que está atrás. 

Ao longo da visita tiveram a possibilidade de contactar e interpretar várias formas de 

obra de arte, que era o objectivo da mesma. 

De um modo geral alguns não pareceram muito interessados e consideraram a visita um 

pouco chata, principalmente por ser muito teórica. Gostam mais das visitas que têm uma 



componente prática. Contudo conseguiram ter uma prestação mais ou menos 

participada. 

Apesar de ser a terceira visita ainda não se sabem comportar bem no espaço do museu. 

Encostando-se às paredes e tendo de ser repreendidos por não manterem uma distância 

apropriada das obras de arte. Há uma evidente falta de entendimento e respeito pela 

Arte. 

 

Avaliação e Balanço da Visita de Estudo 

O balanço da visita é bastante positivo. 

Durante o tempo que tiveram para visitar e fotografar nos Jardins da Gulbenkian, 

mostraram-se cumpridores das regras estabelecidas anteriormente pelas professoras. 

Na visita o objectivo principal de promover uma literacia em Artes Visuais promovendo 

a intervenção dos alunos na interpretação de obras de arte foi atingido, os alunos apesar 

de ser uma visita muito orientada para a teoria, participaram sempre que foram 

solicitados. Estiveram quase sempre atentos às explicações da monitora, e sempre que 

solicitados, ajudaram na interpretação das obras de arte, através do diálogo com a 

monitora. 
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PLANIFICAÇÃO - AULA 14 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A composição e os planos de Visão 

 

Conteúdos: 

- A Composição e o 
enquadramento; 
- Planos de Visão. 
  

 

Metodologia: 

1. Aplicação de uma Ficha de Avaliação da visita guiada à exposição do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian com o tema: “Isto é 
Arte? Compreender a Arte Contemporânea” (ver Anexo 14C). 

Duração: 15 minutos 

 

2. Ao mesmo tempo serão apresentadas várias hipóteses de composição de página, fazendo referência para o tamanho das 
vinhetas, o modo de começar e terminar a página, o título e o fim e a estrutura de leitura – PowerPoint com exemplo de várias 
Bandas desenhadas - composição da página (ver Anexo 14F). 

Duração: 20 minutos 

3. Por fim cada aluno deverá agarrar no trabalho já realizado, ler os comentários e desenvolver o trabalho. 

3.1. Os alunos que ainda não entregaram as imagens que vão usar, aproveitam para entregar de modo a que sejam impressas. 

3.2. Para os alunos que faltaram à última aula o professor volta a escrever no quadro o que terão de definir naquela aula. 

3.3. Para os alunos que ainda não conhecem o trabalho, o professor informa-os dos objectivos, bem como volta a explicar 
individualmente os planos de visão. 

3.4. Sempre que existirem dúvidas o professor prontifica-se a esclarecer. Para tal circulará entre os alunos questionando-os e 
alertando-os para as dificuldades, procurando sempre motivá-los e que resolvam os seus problemas. 

Duração: 45 minutos 

Obs: Dez minutos do tempo contabilizado para cada aula são destinados à entrada na sala e distribuição do material (5 minutos iniciais) e 
à arrumação dos materiais, limpeza da sala e saída ordenada da mesma (5 minutos finais). 

 

Objectivos:  

- Compreensão da 
importância dos elementos 
da linguagem visual na 
construção e descodificação 
de imagens; 

- Compreender que as formas 
têm diferentes significados 
de acordo com os sistemas 
simbólicos a que pertencem. 

- Compreensão e aplicação 
dos diferentes planos de 
Visão e seus objectivos. 

Duração: 90 minutos Data: 20 de Maio de 2011 Materiais: Ficha de Avaliação sobre a visita guiada à exposição “Isto é Arte? 
Compreender a Arte Contemporânea” (ver Anexo 14C), PowerPoint com 
exemplo de várias Bandas desenhadas - composição da página (ver Anexo 14F), 



folhas brancas e lápis. 

 



Aula 14 – 20 de Maio de 2011 

Alunos participantes – todos excepto quatro alunos (CA, IG, AS e NV). 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 14A), teve como 

recurso uma Ficha Diagnóstica (ver Anexo 14C) e a apresentação de um PowerPoint 

com exemplo de várias Bandas desenhadas - composição da página (ver Anexo 14F). 

Descrição e Reflexão 

No início da aula os alunos responderam a uma ficha diagnóstica sobre a visita guiada à 

exposição do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian com o tema: “Isto é Arte? 

Compreender a Arte Contemporânea” (ver Anexo 14C). De início tiveram preguiça em 

responder à ficha, mas devagar foram respondendo, ainda assim houve alunos que não 

responderam a algumas perguntas. Algumas das perguntas estavam relacionadas com as 

obras de arte que viram e como tal construir um PowerPoint onde coloquei as imagens 

das obras para que mais facilmente se lembrassem. 

Na segunda parte da aula, pelas dificuldades com que alguns alunos da turma se têm 

deparado em usar os planos de visão, em compor a prancha, em definir as vinhetas e os 

enquadramentos de cada imagem, resolvi apresentar em PowerPoint várias hipóteses de 

compor uma prancha, fazendo referência para o tamanho das vinhetas, o modo de 

começar e terminar a página, o título e o fim e a estrutura de leitura (ver Anexo 14F). 

De seguida, foi entregue a cada um, as suas respetivas micas com o trabalho 

desenvolvido até ao momento. Antes da aula, com base nos trabalhos, fiz o 

levantamento de cada um dos trabalhos de modo a que durante a aula relembrasse a 

cada um o que lhe faltava definir. A maioria dos alunos já escolheu o suporte e o meio 

actuante, contudo alguns ainda estão atrasados. Depois de entregues as micas, cada um 

leu os comentários que escrevi acerca do trabalho e continuaram a desenvolver o 

trabalho. 

Os alunos que ainda não tinham entregue as imagens que vão usar, aproveitaram para 

entregar de modo a que sejam impressas. Mesmo assim foram poucos os que trouxeram 

imagens 



Para os alunos que faltaram à última aula voltei a escrever no quadro o que terão de 

definir durante a aula. 

Para os alunos que ainda não conhecem o trabalho, informei-os dos objectivos, bem 

como voltei a explicar individualmente os planos de visão. 

 

Ao mesmo tempo, fui falando individualmente com alguns alunos que já tinham algum 

trabalho desenvolvido: 

AB, precisa de trabalhar com mais planos de visão e pensar melhor na estrutura da 

composição; 

RI, chamei a atenção para a estrutura da mensagem. Começou a pensar nas imagens e 

no que pretendia fazer, irá procurar novas imagens; 

KA e MI, conversei sobre a estrutura da composição; 

MM, decidiu que ia procurar novas imagens; 

FF, esteve a procurar imagens e repensou na estrutura da prancha. 

Os outros alunos que já tinham conhecimento acerca do trabalho continuaram a definir a 

sua ideia e os materiais.  

Alguns alunos revelam uma desmotivação em trabalhar (RL, TM, RC, FN e IM). 

Muitos alunos continuam sem escolherem as imagens. Alguns fazem a pesquisa na sala 

de aula. 

Os alunos da turma são de humores, umas vezes vêem bem-dispostos e trabalham, 

outras vezes não fazem nada, queimam tempo. Hoje foi um dia que não rentabilizou. 

Têm muito poucos hábitos de trabalho quer dentro da aula, quer fora dela. 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ROMEU CORREIA 
 

ES C/ 3º CICLO DE ROMEU CORREIA 

Ano Lectivo: 2010-2011 

 
 

AVALIAÇÃO DA VISITA DE ESTUDO 

 

1. Explica o que entendeste por Arte Moderna? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Que formas de Arte viste nesta visita e qual a nacionalidade dos artistas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Foram-te apresentadas várias obras de arte moderna, sobre as quais reflectiste em 

conjunto com a monitora. Com base nas imagens dessas obras de arte que 

analisaste escreve o que aprendeste sobre as mesmas, procurando identificar o tipo 

de obra, o autor, o título, os materiais e técnicas utilizados e o seu significado. 

 

obra 1 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

obra 2 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

obra 3 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

obra 4 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

obra 5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

obra 6 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 
 

obra 7 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Indica uma obra de Arte que tenhas gostado ou uma parte da visita que te tenha 

interessado? Explica porquê. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Consideras que a visita de alguma forma contribuiu para o aumentar do teu 

conhecimento? De que forma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. Assinala com um X o valor da escala que atribuis a cada item (1, fraca; 5, muito 

bom): 

 

Avaliação 1 2 3 4 5 

Realização 

da Visita de 
Estudo 

(reflexão 
após): 

Foi importante a sua realização      

Correspondeu às tuas expectativas      

O discurso utilizado pelo monitor era acessível      

As actividades realizadas durante a exposição 

foram interessantes 

     

Como consideras a relação entre aluno e 
professores durante a visita 

     

Como consideras o comportamento dos alunos 
durante a visita 

     

 

 

7. O que mais gostaste na visita? O que menos gostaste? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

8. Qual a grande diferença entre esta visita guiada e as realizadas no Museu Berardo? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Nome: ____________________________________________________ Nº:_____ Ano:_____ Turma: _____ 

Professor(a) 

 __________________ 



Análise da Ficha de Avaliação da Visita À Exposição “Isto é Arte? Compreender a 

Arte Contemporânea“ (Anexo 14C) - 17 de Maio de 2011 

Resultados: 

Pergunta 1 – Explica o que entendeste por Arte Moderna? 

Dois alunos não responderam/não sabem; cinco alunos definem a Arte Moderna como 

algo que requer imaginação, criatividade, cria e inventa coisas novas; dois alunos 

caracterizam-na como um tipo de arte que agarra em coisas do dia-a-dia (úteis e diárias) 

e transforma em arte; um aluno associa temporalmente a Arte Moderna à atualidade. 

Pergunta 2 – Que formas de Arte viste nesta visita e qual a nacionalidade dos 

artistas? 

Quatro alunos não responderam/não sabem. Em relação à nacionalidade, três alunos 

responderam que viram obras de arte de artistas portugueses; dois alunos responderam 

que as nacionalidades eram portuguesas e estrangeiras. Em relação às formas de Arte 

com que contactaram apenas três souberam identificar, dois alunos mencionam o vídeo 

(um usa a expressão “filme”) e a pintura (recorrendo à expressão “quadros”) e um aluno 

fala do desenho. 

Pergunta 3 – Foram-te apresentadas várias obras de arte moderna, sobre as quais 

reflectiste em conjunto com a monitora. Com base nas imagens dessas obras de 

arte que analisaste escreve o que aprendeste sobre as mesmas, procurando 

identificar o tipo de obra, o autor, o título, os materiais e técnicas utilizados e o seu 

significado. Esta pergunta foi realizada recorrendo ao PowerPoint com as imagens das 

obras de arte (ver Anexo 14E). 

 

Obra 1 (Auto-retrato (1950), José de Almada Negreiros, Desenho – grafite sobre papel)  

Nº de 

alunos 

Nenhuma 

resposta 

/não sabe 

Autor 
Título da 

obra 

Tipo de 

Obra 
Materiais Técnicas Significado 

10 

alunos 
3 0 0 4 1 1 7 

Tipo de obra: desenho. Materiais: Carvão. Técnica: mancha e linha. 



 Significado: quatro alunos mencionam a importância do olhar, sendo que apenas um 

explica o olhar como símbolo de alguém que via mais que os outros, que estava sentado 

em posição de observação, referindo-se ao olho muito grande, dois alunos referem-se à 

posição de sentado e um refere o objeto cadeira (referindo pormenorizadamente à sua 

estrutura em palhinhas), um aluno contextualiza a época, como uma época em que “os 

pintores reuniam-se nos cafés de Lisboa para discutiram/conversarem sobre a sua forma 

de arte” sendo isso o que a obra queria dizer; e outro fala de um auto-retrato de um 

homem sentado. 

 

Obra 2 (Retrato de Mily Possoz, Eduardo Viana, Pintura - Óleo sobre Tela, Cartão e 

Madeira)  

Nº de 

alunos 

Nenhuma 

resposta 

/não sabe 

Autor 
Título da 

obra 

Tipo de 

Obra 
Materiais Técnicas Significado 

10 

alunos 
3 0 0 2 3 0 7 

Tipo de obra: pintura. Materiais: óleo sobre tela.  

Significado: Cinco alunos identificaram o género feminino do personagem representado 

na tela. Cinco alunos caracterizam a pintura através das emoções expressas (solidão, 

tristeza, mágoa, atenta). Apenas dois alunos mencionaram que a pintura é um auto-

retrato, embora o pintor tenha representado a sua pessoa na forma da mulher. 

Obra 3 (Nocturno - Árvores humanas (1940), António Pedro, Pintura - Óleo sobre 

Tela)  

Nº de 

alunos 

Nenhuma 

resposta 

/não sabe 

Autor 
Título da 

obra 

Tipo de 

Obra 
Materiais Técnicas Significado 

10 

alunos 
4 0 0 0 0 0 6 

Significado: Três alunos referem a personificação presente no quadro (uma mulher 

/pessoas em forma de árvore), três alunos mencionam o contexto especial (floresta), um 

aluno faz referência ao tempo (“noite escura”), dois alunos referem as emoções 



implícitas na pintura, apesar de só um as relacionar com as cores escuras, e um aluno 

apenas identifica o movimento surrealista presente na obra. 

 

Obra 4 (Retrato de Fernando Pessoa (1964), José de Almada Negreiros, Pintura - Óleo 

sobre Tela) 

Nº de 

alunos 

Nenhuma 

resposta 

/não sabe 

Autor 
Título da 

obra 

Tipo de 

Obra 
Materiais Técnicas Significado 

10 

alunos 
2 0 0 1 0 0 8 

Tipo de obra: Pintura. Significado: Os restantes dos alunos identificaram a pessoa 

representada (Fernando Pessoa), de entre eles apenas um aluno refere a sua 

nacionalidade e dois alunos a sua profissão. Dois alunos mencionam que a obra retrata 

os seus heterónimos. Seis alunos descrevem alguns dos pormenores presentes na pintura 

desde o contexto às ações ( “no café a fumar”, “reunia-se num café para escrever os 

seus livros”), e os objetos (os livros, o cigarro, mesa, jornal).  

 

Obra 5 (Título desconhecido (1917), Amadeo de Souza-Cardoso, Pintura - Óleo sobre 

Tela) 

Nº de 

alunos 

Nenhuma 

resposta 

/não sabe 

Autor 
Título da 

obra 

Tipo de 

Obra 
Materiais Técnicas Significado 

10 

alunos 
6 0 0 0 0 0 4 

 Significado: Quatro alunos referem a profissão da pessoa que está representada 

(médico), dois alunos mencionam a ação presente (está a fumar), apenas um aluno se 

refere ao contexto da época que está representada “o fuma retrata os fumos daquela … 

das fábricas”). 

 



Obra 6 (Pintura Habitada (1976), Helena Almeida, Fotografia - Tinta acrílica e 

Fotografia sobre Papel Fotográfico)  

Nº de 

alunos 

Nenhuma 

resposta 

/não sabe 

Autor 
Título da 

obra 

Tipo de 

Obra 
Materiais Técnicas Significado 

10 

alunos 
4 0 0 1 0 0 6 

Tipo de obra: fotografia. Significado: todos os seis alunos mencionam a acção da artista 

a pintar, embora só cinco deles escrevem sobre o facto de ela no fim resolver limpar a 

tinta (apagando-a ou limpando), três alunos mencionam que pinta sobre o vidro, dois 

alunos referem a cor da tinta usada (azul). 

 

Obra 7 (The Mirror Suitcase Man (2004), Rui Calçada Bastos, Video - Vídeo\DVD, 

Vídeo\DVD e Vídeo\Mini DV)  

Nº de 

alunos 

Nenhuma 

resposta 

/não sabe 

Autor 
Título da 

obra 

Tipo de 

Obra 
Materiais Técnicas Significado 

10 

alunos 
4 0 0 6 3 0 6 

Tipo de obra: referem a forma de arte presente (filme, vídeo). Materiais: máquina antiga 

e mala de espelho. 

Significado: três alunos mencionam o uso do preto e branco e um refere que foi filmado 

recentemente. 

Pergunta 4 – Indica uma obra de Arte que tenhas gostado ou uma parte da visita 

que te tenha interessado? Explica porquê. 

Dois alunos não responderam/não sabem. Quatro alunos gostaram mais da pintura do 

Fernando Pessoa, razões apontadas: por ser bastante expressiva, pelas cores (“mais 

colorida e quente”), por ter conhecimentos acerca do escritor, por representar a 

tridimensionalidade (“Mostra as dimensões do chão e da parede e também das 

sombras”); três alunos gostaram da obra da Helena Almeida, razões apontadas: 



“despertou mais interesse” e apenas um gostou da pintura de António Pedro, não 

justificou. 

 

Pergunta 5 – Consideras que a visita de alguma forma contribuiu para o aumentar 

do teu conhecimento? De que forma? 

Um aluno não respondeu/não sabe. Um aluno respondeu não, mas não justificou, oito 

alunos responderam que sim, as razões apontadas estão relacionadas com novos 

conhecimentos adquiridos ao nível das obras de arte (meios actuantes, autores, 

contextos, suas histórias), com o aprender a observar e a interpretar. 

Pergunta 6 – Assinala com um X o valor da escala que atribuis a cada item. 

Avaliação 1 2 3 4 5 

Realização da 

Visita de 

Estudo 

(reflexão 

após): 

Foi importante a sua realização - 1 1 4 4 

Correspondeu às tuas expectativas - 1 5 4 - 

O discurso utilizado pelo monitor era acessível - 2 2 6 - 

As actividades realizadas durante a exposição 

foram interessantes 
- 2 5 2 1 

Como consideras a relação entre os alunos 

durante a visita 
- 2 1 2 5 

Como consideras o comportamento dos alunos 

durante a visita 
- 1 1 5 3 

 

Pergunta 7 – O que mais gostaste na visita? O que menos gostaste? 

Dois alunos não gostaram da visita; três alunos referiram que não gostaram do barulho 

presente no espaço da exposição. Três alunos apontaram como tendo gostado coisas que 

não estavam relacionadas com a visita, como a exposição dos mecanismos que viram 

rapidamente e a visita ao jardim da Gulbenkian; quatro alunos referiram ter gostado de 

ver as obras de arte, apenas um mencionou uma obra de arte específica, o retrato de 

Fernando Pessoa. 

Pergunta 8 – Qual a grande diferença entre esta visita guiada e as realizadas no 

Museu Berardo? 



Seis alunos não responderam/não encontraram diferenças. Quatro alunos referiram a 

componente teórico/prática do Museu Berardo como importante e factor de 

interesse/envolvimento e o facto de a visita ter sido apenas teórica como menos 

apelativa. 

 

 

 

Análise dos resultados dos conhecimentos adquiridos: 

Foram à visita apenas 10 alunos. 

Quando questionados sobre se aprenderam durante a visita e o que aprenderam, apenas 

um aluno não respondeu e outro respondeu que não, os restantes oito alunos consideram 

que adquiriram novos conhecimentos ao nível das obras de arte (meios atuantes, 

autores, contextos, suas histórias), com o aprender a observar e a interpretar. 

Sobre a definição de Arte Moderna, a maior parte dos alunos respondeu, contudo as 

explicações são muito abstratas e pouco definidoras, recorrendo a palavras como 

criatividade, imaginação, invenção, entre outras. 

Acerca das formas de obras de arte que viram e da nacionalidade dos seus autores, mais 

de metade dos alunos conseguiu identificar a nacionalidade, no entanto apenas três 

mencionaram a pintura, o vídeo e o desenho como os tipos de Arte que viram. 

Na pergunta que requeria a identificação dos dados das sete obras interpretadas, desde o 

autor ao seu significado, a maioria dos alunos respondeu a quase todas à exceção da 

Pintura do Amadeo de Souza-Cardoso, à qual apenas quatro responderam. Alguns 

alunos conseguem identificar o meio atuante, o tema/pessoa representada, o tipo de arte, 

de uma ou outra obra, no entanto a maior parte dos alunos opta por apenas falar sobre a 

obra, e nesse sentido recorre à descrição dos objetos/pessoas representadas, havendo 

uma minoria que explica o significado da representação. 

Sobre as Obras de Arte com que se identificaram e o porquê, quatro alunos apontaram o 

Retrato de Fernando Pessoa de José de Almada Negreiros, justificando com elementos 

da linguagem visual e pela proximidade com o tema, e três alunos referiram a Pintura 

Habitada de Helena Almeida, motivado no interesse causado por ser diferente. 

De um modo geral gostaram da visita pelas obras que conheceram. 

 



Visita de estudo

Obras de Arte analisadas

















A Banda Desenhada
Composição da página e estrutura de 

leitura



Uma página de Banda desenhada. 2003.
Edmundo Betencourt

Composição - em tira, todas as vinhetas
têm o mesmo tamanho e ocupam a
página em toda a sua largura. Leitura de
cima para baixo. Título a toda a largura
da página.
Planos de visão – na primeira tira um
grande plano, na segunda um plano
geral e na terceira novamente um grande
plano.



Composição - tira dividida em
duas vinhetas, todas as
vinhetas têm o mesmo
tamanho. Leitura da esquerda
para a direita e de cima para
baixo.

Planos de Visão – alternando
entre o plano geral, plano
médio e o grande plano.



Uma página de Banda desenhada. 2003.
Edmundo Betencourt

Composição – duas vinhetas por tira, as
vinhetas mudam o tamanho de acordo
com o que se pretende representar.
Leitura da esquerda para a direita e de
cima para baixo.

Plano de Visão – plano geral, plano
médio, grande plano.



Maria João Worm. Boiling Water, inédita,
2004

Composição – duas vinhetas por tira, e
depois só uma vinheta por tira, a toda a
largura da página. Leitura da esquerda para a
direita e de cima para baixo.

Planos de Visão – grande plano e plano
médio.



Composição – uma vinheta
única, em primeiro plano e
depois uma vinheta mais
pequena encaixada, por cima.
Leitura da esquerda para a
direita.

Planos de Visão – plano médio
e plano de pormenor.



Composição – três vinhetas por tira, todas as vinhetas têm o mesmo tamanho. Leitura da 
esquerda para a direita e de cima para baixo. 

Planos de Visão – planos médios de acção.



Exemplo de uma
composição em que não
exista a marcação de
separação entre as
diferentes vinhetas, o que
não impede que a leitura
funcione. Leitura da
esquerda para a direita de
cima para baixo.



Composição - três vinhetas por tira, todas as vinhetas têm o mesmo tamanho. Leitura da 
esquerda para a direita e de cima para baixo. Título a toda a largura da página, fim 
introduzido no próprio desenho da última vinheta.

Planos de Visão – Grande plano e plano médio.
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PLANIFICAÇÃO - AULA 15 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A composição e os planos de Visão 

 

Conteúdos: 

- Composição e 
enquadramentos, 
- Planos de Visão. 
  

 

Metodologia: 

1. No início da aula entregar a ficha de avaliação da visita de estudo aos alunos que ainda não a preencheram. 

2. Após todos terem preenchido a professora faz uma análise dos resultados obtidos, evidenciando a evolução que eles sofreram. 
Dá exemplos do que deveriam fazer. 

Duração: 15 minutos 

3. Seguidamente passa para a reflexão acerca do trabalho prático que estão a desenvolver, contar uma pequena história. Um a um 
vai alertando para as dificuldades e para as propostas apresentadas, não só reforçando o que está bem feito como alertando para 
as fragilidades e para os atrasos (alguns ainda não têm história, imagens ou estrutura da composição).  

3.1. Para tal entrega a cada um as suas respectivas capas, com os comentários da professora escritos, para irem acompanhando a 
análise dos trabalhos. 

 Duração: 15 minutos 

4. De seguida os alunos começam a desenvolver o trabalho, já com base nos comentários e a professora dirige-se aos alunos com os 
quais ainda não falou sobre o trabalho (RC, RL, TM, NV, FN e IM). Ao mesmo tempo que sempre que necessário vai respondendo 
às dúvidas dos outros alunos. 

4.1. A meio da actividade, pelas 10horas da manhã os alunos fazem um intervalo de 20 minutos. 

Duração prevista: 120 minutos 

Obs: Dez minutos do tempo contabilizado para cada aula são destinados à entrada na sala e distribuição do material (5 minutos iniciais) e 
à arrumação dos materiais, limpeza da sala e saída ordenada da mesma (5 minutos finais). 

Objectivos: 

- Compreensão da 
importância dos elementos 
da linguagem visual na 
construção e descodificação 
de imagens (fotografia, 
Cinema) 

- Compreender que as formas 
têm diferentes significados 
de acordo com os sistemas 
simbólicos a que pertencem. 

- Compreensão e aplicação 
dos diferentes planos de 
Visão e seus objectivos. 

Duração: 150 minutos Data: 24 de Maio de 2011 Materiais: folhas brancas, papel cavalinho A3, papel aguarela A3, guache, lápis 
de cor, aguarela, máquina fotográfica, computador, cartolina preta, tesoura, 
cola, régua e lápis. 

 



Aula 15 – 20 de Maio de 2011 

Alunos participantes – todos excepto quatro alunos (CA, IG, AS e NV). 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 15A). 

Reflexões antes da aula 

No início da aula entreguei a ficha de avaliação da visita de estudo aos alunos que ainda 

não a preencheram. Após todos terem preenchido fiz uma breve uma análise dos 

resultados obtidos, evidenciando a evolução que eles sofreram. Através do reforço 

positivo fiz alguns comentários acerca das obras que viram, utilizando as respostas dos 

próprios alunos, aproveitando para explicar que apesar de saberem as respostas na 

maioria dos casos não complementam as respostas com a explicação das suas 

afirmações.  

De seguida, conversei com de cada um acerca dos trabalhos, de modo a ter consciência 

do trabalho de cada um, bem como das dificuldades sentidas e dar um melhor 

acompanhamento. 

KA – após conversa, encontrou uma estrutura. Vai começar a procurar imagens de 

acordo com o que quer desenhar e passar tudo para a folha de trabalho, simplificando as 

imagens. Falta escolher as medidas das vinhetas de forma a ocupar a página A3. 

FF – Refez a estrutura. Chamar a atenção para a necessidade de trabalhar pelo menos 

três planos de visão. 

TM – Pouco ou nada fez. Deve continuar a definir as coisas que já estão por definir 

desde a aula anterior. Ainda não tem uma história estruturada. 

RL – Não fez nada. Deve procurar conversar menos. Deve continuar a definir as coisas 

que já estão por definir desde a aula anterior. Ainda não tem uma história estruturada. 

Conversar com o aluno sobre a sua desmotivação, perceber se é falta de entendimento 

sobre o que é pedido. 

RC – Só definiu os materiais, a história e a estrutura da composição. Falar com o aluno 

acerca da história. Chamar a atenção para a sequência escolhida, pedir para repensar. 



Deve procurar as imagens necessárias e perceber como vão ser feitos os desenhos, 

enquadramentos. 

IM – só foi ao segundo tempo, não avançou nada. Pedir para trazer as imagens que vai 

usar no trabalho. 

MI – Começou a estudar a estrutura da prancha. Deve começar a desenhar as imagens 

nas vinhetas, de modo a estudar a composição de cada uma. 

AB – Continuou o trabalho que estava por fazer na aula anterior. 

MM – Procurou as imagens. Deve continuar a definir o que falta e o que falámos na 

aula anterior. Falta definir a estrutura da História. 

RI – Repensou na estrutura da história. Procurou imagens. Deve continuar a definir o 

que falta e o que falámos na aula anterior. 

Descrição e Reflexão acerca da aula 

No início da aula conversei com os alunos acerca das respostas dadas na ficha de 

avaliação da visita, evidenciando a evolução que eles sofreram. Através do reforço 

positivo fiz alguns comentários acerca das obras que viram, utilizando as respostas dos 

próprios alunos, aproveitando para explicar que apesar de saberem as respostas na 

maioria dos casos não complementam as respostas com a explicação das suas 

afirmações. Dei alguns exemplos do que poderiam fazer. 

De um modo geral os alunos entenderam e aceitaram bem os comentários, também eles 

participaram no diálogo. 

De seguida passei para a reflexão acerca do trabalho prático que estão a desenvolver. 

Um a um, com base nos seus trabalhos, fui alertando para as dificuldades e para as 

propostas apresentadas, não só reforçando o que está bem feito como alertando para as 

fragilidades e para os atrasos (alguns ainda não têm história, imagens ou estrutura da 

composição). 

Posto isto, os alunos com os quais já tinha falado começaram a desenvolver o trabalho, 

já com base nos comentários, e fui falar com os alunos com os quais ainda não falei 

sobre o trabalho (RC, RL, TM, NV, FN e IM). Ao mesmo tempo, sempre que 

necessário fui respondendo às dúvidas dos outros alunos. 



Alguns alunos estão completamente desinteressados pelo trabalho e por mais que 

procure estratégias diferentes eles não correspondem, mantendo-se apáticos e sempre na 

conversa. Procurei motivá-los, direccionando as histórias para temas que lhes 

interessem como o graffiti, mas ainda assim a preguiça em trabalhar é grande (RL e 

TM). 

A meio da actividade, pelas 10 horas da manhã os alunos fazem um intervalo de 20 

minutos. 

FF – Já tem um tema e a composição da prancha, falta desenvolver  melhor o tamanho 

de cada vinheta bem como trabalhar com os diferentes planos de visão. Ainda assim 

durante a aula pouco fez. 

FN – apareceu uma hora atrasado. No início não estava motivado a trabalhar. Como 

tinha faltado à aula de apresentação do exercício, tive de explicar individualmente o 

trabalho bem como os planos de visão. Para o motivar sugeri que a história fosse acerca 

de uma manobra de surf (tema que lhe interessa, uma vez que é surfista). Começou 

então por definir a composição da prancha tendo em conta os vários planos de visão que 

pretende usar para explicar a manobra (teve facilidade em aplicá-los e identificá-los). 

De seguida começou a desenvolver o guião da história, em esboço. Definiu que fotos 

precisa.  

RI – estudou a composição da prancha, em tamanho A3, e começou a organizar as 

imagens, bem como a desenhá-las na respectiva vinheta. Trabalha muito lentamente, 

perde facilmente a concentração. 

MI – Começou a fazer um esboço da composição da página, onde já inseriu as imagens. 

Constatou que lhe falta uma imagem que faça a contextualização do lugar onde se passa 

a história. Usou vários planos de visão, ao contrário dos outros. A aluna trabalhou bem 

a aula toda. 

MM – Começou por fazer um esboço da composição da prancha, já numa folha A3, 

onde já desenhou todas as imagens em sequência (constatou que ainda lhe falta procurar 

uma imagem). Acabou por conseguir uma história recorrendo aos vários planos de 

visão. Trabalha lentamente, mas está a demonstrar empenho e a conseguir acompanhar a 

turma apesar das dificuldades. 



AB – Estudou a composição da prancha e já tem uma proposta final em tamanho A3. 

Faltam-lhe as imagens e desde o primeiro esboço que não evolui, nem altera nada após 

conversas. Cansa-se rapidamente e desconcentra-se com facilidade. 

KA – Já está a trabalhar no projecto final em A3. Definiu a composição da prancha e já 

a fez em rigoroso. Começou por desenhar algumas das imagens finais. 

IM – Fez estudos para a composição da prancha. Ainda não tem imagens para a história. 

Pedi que começasse a esboçar a sequência da história, o que pretendia que aparecesse 

em cada vinheta. Disse que sem imagens não conseguia. Não fez quase nada a aula toda. 

É uma aluna com tendência a arranjar desculpas para não trabalhar. 

AS – é uma aluna que facilmente percebe os objectivos dos trabalhos e resolve os 

problemas. Muito autónoma. Chegou atrasada, mas estruturou a composição da prancha 

e começou a fazer um estudo dos desenhos nas vinhetas. Tem os planos de visão todos 

identificados. 

RL – fez estudos da composição da prancha ainda sem grande sucesso. 

O FF e o RL exigem um acompanhamento demasiado individual e constante, que não é 

possível de fazer face às inquietações e dificuldades dos outros. 

É uma turma com pouca autonomia, em que só um conjunto de alunos é que revela 

entender facilmente o que se pede (RC, MI, FN, AS e KA). 

Um dos objectivos do trabalho é dotá-los de auto confiança para que possam arriscar, 

serem mais autónomos, sem medo de errar. Razão pela qual puderem trabalhar qualquer 

tema, uma vez que o que interessa no exercício é levá-los a conseguir comunicar 

mensagens recorrendo ao desenho, à composição, enquadramento e aos planos de visão, 

à comunicação visual. Alguns já começam a perceber a dinâmica e a importância dos 

planos para atingir o objectivo. 

 

As minhas dificuldades – Como a esta altura estão quase todos a trabalhar em tempos 

diferentes, tenho trabalho em níveis diferentes o que obriga a uma atenção acrescida. 



Por outro lado estas aulas acabam por ser frustrantes, mais uma vez por mesmo 

adoptando estratégias diferentes existirem alunos que não se interessam e que estão 

constantemente distraídos (RL, FF e IM). 
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PLANIFICAÇÃO - AULA 16 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A composição e os planos de Visão 

 

Conteúdos: 

- Composição e 
enquadramentos, 
- Planos de Visão. 
  

 

 

Metodologia: 

1. No início da aula a professora analisa os resultados de cada aluno, identificando os pontos a melhorar bem como o nível a que o 
trabalho já devia estar desenvolvido. Já todos deveriam estar a terminar os esboços da história e da composição, para 
começarem a passar para a folha final.  

1.1. Relembra mais uma vez que devem trabalhar vários planos de visão, mínimo 3 e identificá-los todos na folha de esboço. 

1.2. No caso dos alunos que estão atrasados indica o que devem ter feito no final da aula. 

1.3. Em relação aos alunos que vão mais adiantados, informa que durante a aula devem procurar começar a desenhar os 
desenhos finais na folha final. Deixando a folha de esboço para as experiências de cor. 

Duração: 15 minutos 

2. Após o ponto de situação os alunos continuam a desenvolver os trabalhos. 

 

Duração: 65 minutos 

Obs: Dez minutos do tempo contabilizado para cada aula são destinados à entrada na sala e distribuição do material (5 minutos iniciais) e 
à arrumação dos materiais, limpeza da sala e saída ordenada da mesma (5 minutos finais). 

 

Objectivos: 

- Compreensão da 
importância dos elementos 
da linguagem visual na 
construção e descodificação 
de imagens (fotografia, 
Cinema) 

- Compreender que as formas 
têm diferentes significados 
de acordo com os sistemas 
simbólicos a que pertencem. 

- Compreensão e aplicação 
dos diferentes planos de 
Visão e seus objectivos. 

Duração: 90 minutos Data: 27 de Maio de 2011 Materiais: folhas brancas, papel cavalinho A3, papel aguarela A3, guache, lápis 
de cor, aguarela, máquina fotográfica, computador, cartolina preta, tesoura, 
cola, régua e lápis. 

 



Aula 16 – 27 de Maio de 2011 

Alunos participantes – todos excepto um aluno (CA). 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 16A). 

Descrição e Reflexão acerca da aula 

No início da aula analisei os resultados de cada aluno, identificando os pontos a 

melhorar bem como o nível a que o trabalho já devia estar desenvolvido, neste caso já 

deveriam estar todos a terminar os esboços da história e da composição, para 

começarem a passar para a folha final. Relembrei mais uma vez que devem trabalhar 

vários planos de visão, mínimo 3 e identificá-los todos na folha de esboço. 

Em relação aos alunos que vão mais adiantados, informei que durante a aula deveriam 

procurar começar a desenhar os desenhos finais na folha final, deixando a folha de 

esboço para as experiências de cor. 

Após o ponto de situação foram distribuídas as micas e os alunos continuaram a 

desenvolver os trabalhos. 

Trouxe três computadores para a sala para que os alunos que ainda não têm as imagens 

todas as possam pesquisar. 

O FF teve falta disciplinar ao segundo tempo por se encontrar a conversar e a distrair os 

colegas após ter sido avisado por várias vezes. Para além disso recusou-se a trabalhar, 

fazendo muito pouco afirmando que estava cansado. 

Ponto de situação dos trabalhos no fim da aula. 

AB – Fez muito pouco. Esteve a trabalhar na estrutura do trabalho e a alterar a história. 

A ideia inicial passava por contar a história de duas pessoas a plantar uma árvore que 

depois ia crescendo, mas isso tornava os desenhos muito pequeno e sugeri que 

colocasse só uma pessoa a plantar, de modo a libertar mais a imagem. 

MI – Começou a passar os desenhos para o trabalho final, começando por fazer 

primeiro a estrutura da composição a limpo numa folha A3 e só depois passar os 

desenhos finais para as vinhetas. O trabalho ficou por terminar. 



KA – Passou todos os desenhos para a folha final. Escreveu o título e o fim. Trabalhou 

concentrado a aula toda. Ficando a faltar apenas pintar o trabalho. Motivado com o 

trabalho, o único senão é que para pintar em aguarela está a usar o papel cavalinho 

como suporte. 

FN – Trouxe as imagens e esteve a passar as imagens para a sua composição final. 

Esteve a trabalhar mais ou menos concentrado, tendo terminado quase todos os 

desenhos. Parece motivado com o trabalho. Revela alguma insegurança no desenho, 

precisando constantemente da ajuda da professora. 

IM – Esteve a aula toda a procurar imagens para a sua história. Trabalha muito 

lentamente apesar de ter mostrado alguma motivação e empenho. 

IG – Ainda não tinha assistido a nenhuma aula sobre o trabalho, foi preciso explicar o 

trabalho, os objectivos, os planos de visão. Esteve a pensar na história. Fez um esboço 

da composição e procurou as imagens que precisava. 

NV – trouxe as imagens mas revela ainda não ter entendido bem o trabalho. Teve 

dificuldades em organizar a história com as imagens que tinha recolhido. Como 

raramente procura a ajuda do professor ficou com o trabalho atrasado. Para além disso 

tinha faltado a duas aulas importantes para desenvolver as ideias, o que fez com que 

perdesse a intenção do trabalho. 

RL – Fez só o esquema da composição da prancha. De resto pouco adiantou, esteve 

sempre na conversa apesar dos avisos. Não tem vontade de trabalhar, está sempre a 

tentar empatar o tempo.  

TM – Começou a trabalhar na história, mas pouco adiantou. A sua atitude foi igual à do 

RL apesar de os ter mudado de lugar e separado. 

AS – esteve a terminar os esboços. O trabalho apesar de atrasado está bem organizado e 

orientado. Ficou a faltar passar para a folha final e começar o estudo da cor. É uma 

aluna que apesar de conversar e distrair-se com alguma facilidade, consegue organizar-

se e rentabilizar o tempo, alcançando com facilidade os alunos mais adiantadas, desde 

que pressionada e motivada. 



MM – Passou as imagens que tinha trabalhado nos esboço para o trabalho final. Esteve 

sempre concentrada a trabalhar. Quando acabou e foi pesquisar na internet a imagem 

que lhe faltava. Só falta a última imagem e começar a fazer os estudos da cor. 

RC – Esteve a passar a composição para a folha final, mas mesmo assim não acabou. 

Aluno bastante desmotivado com a escola apesar das suas capacidades e de ser um dos 

alunos com mais conhecimentos artísticos. A meio da aula ainda desistiu de trabalhar, 

foi necessário ir ter com ele e motivá-lo a trabalhar mais um pouco. No entanto tem o 

trabalho muito atrasado. 

RI – Esteve no computador a pesquisar as imagens que lhe faltavam, faltando-lhe fazer 

o esboço da prancha com a sua história. Trabalha muito lentamente, pois distrai-se com 

muita facilidade, e por vezes distrai-se mesmo sozinha. Preguiçosa, tenta sempre fazer o 

menos possível. Está muito atrasada, ainda não tem as imagens todas. Um pouco 

desorientada com o que pretende fazer. 

De um modo geral eles parecem entender o que é pedido, são capazes de resolver os 

problemas, mas a motivação em trabalhar ainda é um factor muito importante para que 

o trabalho avance, e para assiduidade. No entanto essa motivação não tem por base a 

disciplina mas a escola. Por outro lado alguns alunos ainda continuam com dificuldade 

em compreender que têm de se organizar de modo a conseguir alcançar os objectivos do 

exercício. 
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PLANIFICAÇÃO - AULA 17 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A composição e os planos de Visão 

 

Conteúdos: 

- Composição e 
enquadramentos, 
- Planos de Visão. 
  

 

 

Metodologia: 

1. No início da aula a professora analisa os resultados de cada aluno, identificando os pontos a melhorar bem como o nível a que o 
trabalho já devia estar desenvolvido.  

Duração: 15 minutos 

2. Após o ponto de situação os alunos continuam a desenvolver os trabalhos. 

2.1. No caso dos alunos que se encontram adiantados, tendo terminado de passar os desenhos para a folha final, a professora 
conversa com eles acerca da linguagem da imagem, com foco no recurso à cor como meio de expressão de uma ideia, 
mensagem. Para tal recorre a uma apresentação em PowerPoint, mostrando também várias formas de trabalhar a imagem, 
no que respeita á sua pintura. Alguma da informação já foi apresentada à turma, sendo agora recuperada e recordada.  

Duração: 15 minutos 

2.2. A meio da actividade, pelas 10horas da manhã os alunos fazem um intervalo de 20 minutos. 

 

Duração prevista: 120 minutos 

 

Obs: Dez minutos do tempo contabilizado para cada aula são destinados à entrada na sala e distribuição do material (5 minutos iniciais) e 
à arrumação dos materiais, limpeza da sala e saída ordenada da mesma (5 minutos finais). 
 

Objectivos: 

- Compreensão da 
importância dos elementos 
da linguagem visual na 
construção e descodificação 
de imagens (fotografia, 
Cinema) 

- Compreender que as formas 
têm diferentes significados 
de acordo com os sistemas 
simbólicos a que pertencem. 

- Compreensão e aplicação 
dos diferentes planos de 
Visão e seus objectivos. 

Duração: 150 minutos Data: 31 de Maio de 2011 Materiais: folhas brancas, papel cavalinho A3, papel aguarela A3, guache, lápis 
de cor, aguarela, máquina fotográfica, computador, cartolina preta, tesoura, 
cola, régua e lápis. 



 



Aula 17 – 31 de Maio de 2011 

Alunos participantes – todos excepto quatro alunos (AS, CA, IM e TM). 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 17A). 

Análise dos trabalhos da ultima aula, informações transmitidas aos alunos no 

inicio da aula. 

IG – apresentar à aluna o PowerPoint sobre os planos de Visão. Pedir que defina todas 

as coisas que são importantes e que os colegas já definiram. Lembrar que tem de usar os 

planos de visão, pelo menos três diferentes. 

RI – Melhorar o esboço, não está a fazer muito sentido a sequência. Identificar os 

planos de visão. Começar o trabalhar no trabalho final. 

NV – Melhorar o esboço, identificar os planos de visão, voltar a mostrar o PowerPoint 

se necessário. Pedir que defina as coisas que os colegas já definiram, tamanho da folha, 

etc. Falar sobre as propostas apresentadas. 

RL – Começar a fazer o esboço da sequência, de composição da prancha. Procurar as 

imagens e definir os planos de visão. O aluno não tem quase nada. 

MI – Terminar de passar a folha final. Falar cobre a cor, PowerPoint dos elementos da 

Linguagem Visual. Identificar os planos de visão. Começar a fazer estudos de cor. 

AS – Passar tudo para a folha final. 

IM – Começar a fazer o esboço da sequência dos desenhos. Repensar a composição da 

prancha. 

RC – Começar a fazer o esboço dos desenhos que constroem a história. Ainda não tem 

imagens. 

FF – Começar a fazer o esboço dos desenhos de acordo com a nova composição. 

MM – terminar o desenho final, falta um desenho. Identificar os planos de visão. Falar 

cobre a cor, PowerPoint dos elementos da Linguagem Visual. 



AB – Começar a fazer o esboço da história nas vinhetas, de acordo com as novas 

alterações. Não imagens. 

TM - Começar a fazer o esboço da história nas vinhetas, de acordo com as novas 

alterações. Não imagens. 

FN - Falar cobre a cor, PowerPoint dos elementos da Linguagem Visual. Começar a 

fazer estudos de cor. 

KA - Falar cobre a cor, PowerPoint dos elementos da Linguagem Visual. Começar a 

fazer estudos de cor. 

Descrição e Reflexão acerca da aula 

No início da aula analisei os resultados de cada aluno, identificando os pontos a 

melhorar bem como o nível a que o trabalho já devia estar desenvolvido. No caso dos 

alunos que se encontram adiantados, tendo terminado de passar os desenhos para a folha 

final, conversei com eles acerca da linguagem da imagem, com foco no recurso à cor 

como meio de expressão de uma ideia, mensagem. Para tal recorri a uma apresentação 

em PowerPoint, mostrando também várias formas de trabalhar a imagem, no que 

respeita á sua pintura. Alguma da informação já foi apresentada à turma, sendo agora 

recuperada e recordada.  

Mostrei o PowerPoint sobre a cor aos alunos: MI, KA e FN, os alunos que se encontram 

mais adiantados. 

O RL continua sem trazer imagens e sem trabalhar. 

O FF terminou a folha final da prancha e começou a reformular o estudo das imagens 

desta vez aplicando os diferentes planos de visão. 

O FN terminou de passar os desenhos finais e fez experiências de cor. 

O KA fez experiências de cor e começou a pintar no trabalho final. 

A AB chegou atrasada e muito a custo refez a história, agora é sobre uma concha. 

Começou a procurar imagens. 

A RI refez o desenho de esboço e começou a passar a composição da prancha para a 

folha final. 



O RC terminou a composição da folha final e depois resolveu não fazer mais nada. Não 

tem história nem imagens.  

A MI já tem a folha final feita. Fez a identificação dos planos de visão e começou a 

fazer experiências de cor. 

A MM melhorou os desenhos no trabalho final e fez a identificação dos planos de visão. 

 

De um modo geral os alunos continuam a desperdiçar muito do tempo na conversa. 

Cada vez que estou a falar individualmente com um aluno, alguns aproveitam para 

conversar. É preciso estar sempre de alerta, pressionando-os e motivando-os para o 

trabalho. Perdem imenso tempo com nada. A capacidade de concentração contínua 

baixa. Apenas alguns alunos se interessam pelo trabalho, encontrando-se por isso mais 

adiantados. (KA, FN, MM e MI). Ainda assim nestes não consigo perceber se o 

interesse que demonstram está relacionado com a motivação para o trabalho e com 

aprendizagens efectivadas se é uma ambição de nota. 

Na realidade não dá para perceber se fazem as aprendizagens. Parece que sim, mas não 

demonstram, continuando com a mesma preguiça e o mesmo desinteresse.  

Só os desenhos revelam algum sentido crítico e alguma aprendizagem, mas até isso 

pode ser condicionado pelas indicações que vou dando e com as conversas que vamos 

tendo. 
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PLANIFICAÇÃO - AULA 18 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A composição e os planos de Visão 

 

Conteúdos: 

- Composição e 
enquadramentos, 
- Planos de Visão. 
  

 

 

Metodologia: 

1. No início da aula a professora analisa os resultados de cada aluno, identificando os pontos a melhorar bem como o nível a que o 
trabalho já devia estar desenvolvido. Avisa também que só falta mais uma aula de 180 minutos para terminar o trabalho. 

Duração: 10 minutos 

2. Após o ponto de situação os alunos continuam a desenvolver os trabalhos. 

2.1. No caso dos alunos que se encontram preparados para pintar, tendo terminado de passar os desenhos para a folha final, a 
professora conversa com eles acerca da linguagem da imagem, com foco no recurso à cor como meio de expressão de uma 
ideia, mensagem. Para tal recorre a uma apresentação em PowerPoint, mostrando também várias formas de trabalhar a 
imagem, no que respeita á sua pintura. Alguma da informação já foi apresentada à turma, sendo agora recuperada e 
recordada.  

Duração: 15 minutos 

2.2. Os outros dão continuidade ao seu trabalho de acordo com as observações feitas pela professora no início da aula no que diz 
respeito ao ponto de situação de cada um em relação ao trabalho. 

 

Duração prevista: 55 minutos 

Obs: Dez minutos do tempo contabilizado para cada aula são destinados à entrada na sala e distribuição do material (5 minutos iniciais) e 
à arrumação dos materiais, limpeza da sala e saída ordenada da mesma (5 minutos finais). 

Objectivos: 

- Compreensão da 
importância dos elementos 
da linguagem visual na 
construção e descodificação 
de imagens (fotografia, 
Cinema) 

- Compreender que as formas 
têm diferentes significados 
de acordo com os sistemas 
simbólicos a que pertencem. 

- Compreensão e aplicação 
dos diferentes planos de 
Visão e seus objectivos. 

Duração: 90 minutos Data: 3 de Junho de 2011 Materiais: folhas brancas, papel cavalinho A3, papel aguarela A3, guache, lápis 
de cor, aguarela, máquina fotográfica, computador, cartolina preta, tesoura, 
cola, régua e lápis. 

 



Aula 18 – 3 de Junho de 2011 

Alunos participantes – todos excepto quatro alunos (AS, CA e IG). 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 17A). 

Descrição e Reflexão acerca da aula 

No início da aula analisei os resultados de cada aluno, identificando os pontos a 

melhorar bem como o nível a que o trabalho já devia estar desenvolvido. No caso dos 

alunos que se encontram preparados para fazer estudos de cor, conversei com eles 

acerca da linguagem da imagem, com foco no recurso à cor como meio de expressão de 

uma ideia, mensagem. Para tal recorri a uma apresentação em PowerPoint, mostrando 

também várias formas de trabalhar a imagem, no que respeita á sua pintura. Alguma da 

informação já foi apresentada à turma, sendo agora recuperada e recordada.  

Alguns alunos já se encontram a fazer os estudos da cor ou a pintar o trabalho final. 

Mais uma vez a aula começou com uma parte dos alunos desmotivados, desinteressados 

em trabalhar, tristes, desiludidos com a vida e sem energia. Para esses é preciso 

encontrar um ponto que os motive a trabalhar. 

O FN é um desses alunos, em quase todas as aulas é necessário que converse com ele 

procurando algo, no trabalho, que o motive a trabalhar. Hoje foi através do pedido para 

que pintasse uma coisa de cada vez, devagarinho. Após o ter convencido consegui que 

se motivasse a pintar e acabou por pintar tudo o que era a lápis de cor. 

O RC mais uma vez trabalhou lentamente, entre conversa e pesquisa de imagens no 

computador. 

A MI continuou a fazer experiências de cor. É a aluna mais aplicada e que cumpre as 

fases todas do trabalho. Já se encontra preparada para começar a pintar o trabalho final. 

A MM esteve a fazer experiências de cor. 

A NV iniciou a passagem dos desenhos para a folha final. 



O FF esteve a passar os desenhos para a folha final e a fazer os estudos de cor, mais 

precisamente em relação ao sol. 

O RL continuou sem fazer muito. Ainda não tem nem imagens nem esboços dos 

desenhos. 

A IM esteve a fazer estudos para a composição da prancha de acordo com o que 

pretende representar em cada vinheta, cumprindo a sequência da leitura. 

A AB esteve a procurar imagens para a nova história. 

O KA passou a aula concentrado a pintar o trabalho final. É um aluno com grande 

capacidade de concentração e empenho, embora seja pouco motivado a experimentar. 

O TM escolheu as imagens e trabalhou na composição da prancha. 

A RI trabalhou pouco. Começou o desenho final, sem antes termos conversado sobre o 

resultado. A história está um pouco solta e desligada umas imagens das outras. 
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PLANIFICAÇÃO - AULA 19 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A Obra de Arte 

 

Conteúdos: 

- A Obra de Arte, 
- Literacia Estético Visual 
  

 

 

Metodologia: 

1. Visita aos Jardins da Gulbenkian. 

Duração: 60 minutos 

2. Visita Guiada à exposição do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian com o tema: “Olhar, ver e interpretar”, onde serão 
abordadas obras da colecção permanente. 

2.1. Compreender e debater os desafios colocados pelas obras e os artistas contemporâneos. 

2.1.1. Tomando como ponto de partida as obras expostas no CAM, a visita promove um percurso panorâmico pelas 
grandes questões e desafios da Arte Moderna e Contemporânea, do início do século XX aos nossos dias, com 
particular enfoque na produção portuguesa. 

 

Duração: 60 minutos 

 

Objectivos: 

- Visita de Estudo à exposição 
“Olhar, ver e interpretar” 

- Conhecimento e 
compreensão de várias 
formas de arte e dos 
objectivos dos artistas que as 
produzem. 

- Contacto com a literacia 
estético visual. 

 

Duração: 120 minutos Data: 7 de Junho de 2011 Materiais: máquina fotográfica. 

 



Aula 19 – 7 de Junho de 2011 

Alunos participantes – todos excepto quatro alunos (CA, FF, TM e MM). 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 19A). 

VISITA GUIADA À EXPOSIÇÃO DE BANDA DESENHADA COMO OBRA DE 

AUTOR COM O TÍTULO DE “OLHAR, VER E INTERPRETAR”. 

Descrição e Reflexão 

Visita guiada a uma exposição no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian (ver 

fotografias no Anexo 19C). 

Antes da visita os alunos tiveram 60 minutos para passear no jardim à vontade. A 

primeira reacção foi de algum desinteresse, mas depois à medida que foram explorando 

adoraram o lugar, pois nunca o tinham visitado. Respeitaram as ordens e andaram 

sempre em pequenos grupos a fotografar o jardim. 

Tomando como ponto de partida as obras expostas no CAM, a visita promove um 

percurso panorâmico pelas grandes questões e desafios da Arte Moderna e 

Contemporânea, do início do século XX aos nossos dias, com particular enfoque na 

produção portuguesa. 

Pelo facto de na visita de estudo anterior os alunos terem-se mostrado interessados na 

exposição temporária que decorria no mesmo espaço do CAM, “Linha de Montagem” 

de Miguel Palma, foi pedido à monitora que apresentasse a exposição e falasse acerca 

de algumas obras. 

Iniciou a visita por explicar a ideia do título “Olhar, ver e interpretar”, procurando, em 

conjunto com a turma, perceber cada uma das palavras. Começou por perguntar se 

achavam que olhar e ver eram a mesma coisa. Responderam que era diferente. Face à 

resposta pediu que explicassem a diferença, avançando com a pergunta: Em qual das 

duas se presta atenção. Os alunos responderam no ver. De seguida pergunta: E quando 

estão a ver também estão a interpretar ou não tem de estar implícito? 



Respondem: Podem estar a ver e a não reparar nos pormenores. Não têm de estar 

implícito. 

A monitora fala que no fim da exposição irão retomar a questão. 

A seguir começa a mostrar vários objectos: uma tela, um jornal, um colar, um espelho e 

uma pedra, e pergunta se alguns daqueles objectos poderiam fazer parte de uma obra de 

arte? Os alunos respondem que todos podem. 

De seguida perguntou como podiam fazer parte de uma obra de arte, um a um. Os 

alunos deram exemplos para todos os objectos, incluindo-os na pintura ou na escultura. 

Uma das alunas (IM) mencionou Picasso, que usou o jornal como material numa das 

suas obras. A monitora aproveita a intervenção e explica à turma algumas das razões 

para o artista usar o jornal na sua obra. 

Após a introdução ao tema da visita, a monitora apresenta o trabalho de Miguel Palma, 

referindo que ele gosta de brinquedos e mecanismos, razões que deram origem àquelas 

obras. No fim da apresentação a monitora centrou-se na obra “Osmosis”, composta por 

três aquários, um de água doce e outro da água salgada, e um terceiro que filtrava a 

água, explicando que a água salgada é tratada e passa a doce e vice-versa, fazendo a 

filtragem através do processo de osmose.  

Posto isto passa para a colecção permanente, a turma está mais participativa. A 

monitora explica que estiveram a olhar e agora vão passar a ver para depois interpretar. 

Posiciona-se junto de uma pintura abstracta de Eduardo Nery, estrutura ambígua IV. E 

começa por, junto com os alunos, analisar a legenda que está ao lado da Pintura. Depois 

explica o que é Pintura abstracta. De seguida explica que vão realizar um exercício, 

realizado em grupo, que consiste em comparar a Pintura abstrata que está na parede com 

a imagem de outras obras, que é dada a cada grupo. Cada grupo deverá analisar as duas 

obras e encontrar os pontos comuns e as diferenças. No fim cada grupo elege um porta-

voz e esse porta-voz deverá apresentar as conclusões do grupo para o resto da turma. 

A participação foi fraca, por vergonha, por se sentirem intimidados e inseguros. Não 

levam a tarefa a sério, com medo de errar e começam a dispersar-se com brincadeiras, 

no entanto o pouco que resolvem dizer surge de conclusões interessantes. Apesar disso 

a monitora fica um pouco irritada e não insiste mais, passando para as conclusões. 



Explica que as obras de arte podem ser lidas de várias maneiras diferentes. Recorre à 

comparação da leitura de um cartaz de publicidade com uma obra de arte. O cartaz lê-se 

de um único sentido, tem uma mensagem única e a obra de arte presta-se a uma 

multiplicidade de interpretações. 

A seguir passa para a obra de Amadeo Souza-Cardozo, título desconhecido (coty). Esta 

obra serve de exemplo à conversa do início da visita, por recorrer a objectos do 

quotidiano. Explica um pouco da vida do autor, que apanhou o comboio e foi viver para 

Paris quando fez 18 anos. Menciona novamente o Picasso, o cubismo, “As meninas de 

Avignon”, e as quatro dimensões (altura, largura, tempo e profundidade). Picasso 

explicou o tempo através do recurso às várias perspectivas sobrepostas. Introduz o 

Einstein e a teoria da relatividade, explicando que o cientista viu o tempo como algo 

maleável, o que permitia várias interpretações. Voltado à pintura de Amadeo, fala das 

cores frias, e das cores quentes. Refere que o artista naquela época ao receber várias 

influências criou a sua própria linguagem.  

Juntamente com os alunos começa a interpretar a legenda, explicando a mensagem da 

obra, tema está ligado a uma mulher. 

Por fim termina informando que o artista quando chegou a Portugal foi mal recebido, 

apesar de ser famoso no estrangeiro. Os portugueses consideraram a sua pintura 

escandalosa. 

Para terminar, apresentou aos alunos uma instalação de Koo Jeong A., explicando que 

se chama instalação às obras em que os artistas trabalham com o espaço. Este tipo de 

obra para ser entendido tem de se habitar, visitar o seu interior.  

A autora trabalha muito com o visível e o invisível, a sua exposição chama-se nove, 

porque acredita que existem nove dimensões no universo apesar de nós só 

apreendermos quatro. 

Os alunos quiseram ir visitar a obra. Gostaram bastante, porque foi uma experiência 

nova. 

De um modo geral a visita serviu para demonstrar que os alunos têm dificuldades em 

interpretar as obras. Revelam pouca participação/envolvimento, estando na maioria das 

vezes desatentos e na brincadeira. 



Avaliação e Balanço da Visita de Estudo 

O balanço da visita é bastante positivo, pois os alunos mostraram interesse e empenho 

nas actividades propostas na visita.  

Na visita “Olhar, ver e interpretar” o objectivo principal de promover uma literacia em 

Artes Visuais promovendo a intervenção dos alunos na interpretação de obras de arte foi 

atingido.  
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PLANIFICAÇÃO - AULA 20 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A composição e os planos de Visão 

 

Conteúdos: 

- Composição e 
enquadramentos, 
- Planos de Visão. 
  

 

 

Metodologia: 

A aula e dividida em duas partes para evitar que os alunos se fartem da mesma tarefa uma vez que a aula é de três blocos de 45 minutos. 
Como tal numa primeira parte desenvolvem o trabalho da história desenhada e na segunda parte respondem a um breve questionário.  

1. No início da aula a professora analisa os resultados de cada aluno, identificando os pontos a melhorar bem como o nível a que o 
trabalho já devia estar desenvolvido. Avisa também que só falta mais duas aulas para terminar o trabalho.  

Duração: 10 minutos 

2. Após o ponto de situação os alunos continuam a desenvolver os trabalhos. 

2.1. No caso dos alunos que se encontram preparados para pintar, tendo terminado de passar os desenhos para a folha final, a 
professora conversa com eles acerca da linguagem da imagem, com foco no recurso à cor como meio de expressão de uma 
ideia, mensagem. Para tal recorre a uma apresentação em PowerPoint, mostrando também várias formas de trabalhar a 
imagem, no que respeita á sua pintura. Alguma da informação já foi apresentada à turma, sendo agora recuperada e 
recordada.  

Duração: 15 minutos 

2.2. Os outros dão continuidade ao seu trabalho de acordo com as observações feitas pela professora no início da aula no que diz 
respeito ao ponto de situação de cada um em relação ao trabalho. 

Duração prevista: 95 minutos 

 

3. Na segunda parte da aula, é aplicada uma ficha diagnóstica sobre a visita guiada à exposição do Centro de Arte Moderna da 
Gulbenkian com o tema: “Olhar, ver e interpretar” (ver Anexo 20C). 

3.1. A professora aproveita para fazer observações acerca do comportamento durante a visita guiada. 

Objectivos: 

- Compreensão da 
importância dos elementos 
da linguagem visual na 
construção e descodificação 
de imagens (fotografia, 
Cinema) 

- Compreender que as formas 
têm diferentes significados 
de acordo com os sistemas 
simbólicos a que pertencem. 

- Compreensão e aplicação 
dos diferentes planos de 
Visão e seus objectivos. 



 

Duração prevista: 20 minutos 

 

Obs: Dez minutos do tempo contabilizado para cada aula são destinados à entrada na sala e distribuição do material (5 minutos iniciais) e 
à arrumação dos materiais, limpeza da sala e saída ordenada da mesma (5 minutos finais). 

 

Duração: 150 minutos Data: 8 de Junho de 2011 Materiais: folhas brancas, papel cavalinho A3, papel aguarela A3, guache, lápis 
de cor, aguarela, máquina fotográfica, computador, cartolina preta, tesoura, 
cola, régua e lápis, Ficha de avaliação da exposição “Olhar, ver e interpretar” 
(ver Anexo 20C). 

 



Aula 20 – 8 de Junho de 2011 

Alunos participantes – todos excepto quatro alunos (AS, CA e IG). 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 20A) e teve como 

recurso uma Ficha Diagnóstica (ver Anexo 20C). 

Descrição e Reflexão acerca da aula 

No início da aula analisei os resultados de cada aluno, identificando os pontos a 

melhorar bem como o nível a que o trabalho já devia estar desenvolvido. No caso dos 

alunos que se encontram preparados para fazer estudos de cor, conversei com eles 

acerca da linguagem da imagem, com foco no recurso à cor como meio de expressão de 

uma ideia, mensagem. Para tal recorri a uma apresentação em PowerPoint (ver Anexo 

20F), mostrando também várias formas de trabalhar a imagem, no que respeita á sua 

pintura. Alguma da informação já foi apresentada à turma, sendo agora recuperada e 

recordada.  

Uma metade dos alunos já se encontra a fazer os estudos da cor ou a pintar o trabalho 

final, fotografias dos alunos a trabalhar nos trabalhos durante a aula (ver Anexo 20E). 

Apesar de existirem alunos muito atrasados que provavelmente não vão conseguir 

terminar o trabalho, os alunos já começam a trabalhar de uma forma mais autónoma, o 

que não significa propriamente que aprenderam como fazer, mas que já sabem o que 

fazer e vão dando continuidade ao trabalho que ficou por fazer na aula anterior. De certo 

modo apreenderam o funcionamento das aulas e já percebem o que lhes falta fazer e o 

que precisam para o fazer. 

A NV evoluiu muito, diz que aprendeu a pintar vendo como o KA pinta. 

O RC cansa-se rápido e não fez experiências de cor. 

O RL e o TM continuam nos esboços. 

A RI também não fez experiências de cor. 

Nesta aula a maioria avançou bastante nos trabalhos, contudo continuam ainda muito 

atrasados. 



Perdem-se muito na conversa, mesmo que de início comecem a trabalhar muito 

concentrados. 135 Minutos é muito tempo de aula, mesmo com intervalo não têm 

capacidade de concentração para tanto tempo. 

Na segunda parte da aula foi aplicada uma ficha diagnóstica sobre a visita guiada à 

exposição do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian com o tema: “Olhar, ver e 

interpretar”. De início tiveram preguiça em responder à ficha, mas a pouco e pouco 

foram respondendo, ainda assim houve alunos que não responderam a algumas 

perguntas. Algumas das perguntas estavam relacionadas com as obras de arte que viram 

e como tal construir um PowerPoint onde coloquei as imagens das obras para que mais 

facilmente se lembrassem. 

No fim, e tendo em conta que foi a última visita, aproveitei para fazer observações 

acerca do comportamento durante a visita guiada, uma vez que continua a existir pouca 

consciência de como estar num museu a ouvir alguém, neste caso a monitora. 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ROMEU CORREIA 
 

ES C/ 3º CICLO DE ROMEU CORREIA 

Ano Lectivo: 2010-2011 

 
 

AVALIAÇÃO DA VISITA DE ESTUDO “OLHAR, VER E INTERPRETAR” 

 

1. Qual a diferença entre Arte Moderna e Contemporânea? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Que formas de Arte viste nesta visita e qual a nacionalidade dos artistas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Foram-te apresentadas várias obras de arte moderna, sobre as quais reflectiste em 

conjunto com a monitora. Com base nas imagens dessas obras de arte que 

analisaste responde às seguintes perguntas: (Obras de Arte no PowerPoint - Anexo 

20F)  

 

obra 1 

AUTOR: _____________________________________________________________________ 

TÍTULO DA OBRA E DATA:_______________________________________________________ 

MATERIAIS:______________________________________________________________ 

SIGNIFICADO:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

obra 2 

AUTOR: _____________________________________________________________________ 

TÍTULO DA OBRA E DATA:_______________________________________________________ 

TÉCNICA UTILIZADA (SUPORTE E MEIOS ACTUANTES):________________________________ 

CORRENTE ARTÍSTICA:_____________________________________________________ 

SIGNIFICADO:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

obra 3 

AUTOR: _____________________________________________________________________ 

TÍTULO DA OBRA E DATA:_______________________________________________________ 

TÉCNICA UTILIZADA (SUPORTE E MEIOS ACTUANTES):________________________________ 

CORRENTE ARTÍSTICA:_____________________________________________________ 

FORAM MENCIONADOS ALGUMAS INFLUÊNCIAS POR PARTE DE OUTRAS PESSOAS. QUAIS E DE 

QUE FORMA?:____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

SIGNIFICADO:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 
 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

obra 4 

AUTOR: _____________________________________________________________________ 

TÍTULO DA OBRA E DATA:_______________________________________________________ 

TIPO DE ARTE:____________________________________________________________ 

QUAL A DIFERENÇA EM RELAÇÃO A TODAS AS OBRAS DE ARTE QUE VISTE?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Indica uma obra de Arte que tenhas gostado ou uma parte da visita que te tenha 

interessado? Explica porquê. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Consideras que a visita de alguma forma contribuiu para o aumentar do teu 

conhecimento? De que forma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Assinala com um X o valor da escala que atribuis a cada item (1, fraca; 5, muito 

bom): 

 

Avaliação 1 2 3 4 5 

Realização 

da Visita de 
Estudo 

(reflexão 
após): 

Foi importante a sua realização      

Correspondeu às tuas expectativas      

O discurso utilizado pelo monitor era acessível      

As actividades realizadas durante a exposição 

foram interessantes 

     

Como consideras a relação entre aluno e 
professores durante a visita 

     

Como consideras o comportamento dos alunos 
durante a visita 

     

 

7. O que mais gostaste na visita? O que menos gostaste? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Nome: ____________________________________________________ Nº:_____ Ano:_____ Turma: _____ 

Professor(a) 

 __________________ 



Análise da Ficha de Avaliação da Visita À Exposição “Olhar, Ver e Interpretar” 

(ver Anexo 20C) - 7 de Junho de 2011 

Resultados: 

Pergunta 1 – Qual a diferença entre Arte Moderna e Contemporânea? 

Seis alunos não responderam/não sabem; apenas um aluno apresenta a diferença de 

forma mais descritiva referindo que “A arte moderna é aquela que são coisas do 

passado, ou seja coisas que já foram modernas e a arte contemporânea é aquela do nosso 

tempo.” Um aluno consegue explicar só a arte moderna, remetendo para uma arte em 

que as coisas já não são recentes. Dois alunos referem-se aos materiais como elementos 

que marcam a diferença. Um aluno tentou mas não conseguiu explicar a diferença. 

 

Pergunta 2 – Que formas de Arte viste nesta visita e qual a nacionalidade dos 

artistas? 

Três alunos não responderam/não sabem; dois alunos falaram do tipo de arte, 

mencionando a pintura, apesar de incompleta a resposta, sete alunos responderam que a 

nacionalidade dos artistas era portuguesa (incompleto). 

 

Pergunta 3 – Foram-te apresentadas várias obras de arte moderna, sobre as quais 

reflectiste em conjunto com a monitora. Com base nas imagens dessas obras de 

arte que analisaste responde às seguintes perguntas: Esta pergunta foi realizada 

recorrendo ao PowerPoint com as imagens das obras de arte (ver Anexo 20F). 

 

Obra 1 – Osmosis (2009), Miguel Palma. 

Nº de 

alunos 

Nenhuma 

resposta 

/não sabe 

Autor 
Título da 

obra 

Data da 

Obra 
Materiais Significado 

11 

alunos 
2 2 0 0 6 8 

Materiais referidos: aquário, água doce, água salgada, bombas, ferro e peixe. 



Significado: fizeram apenas a descrição do funcionamento (quatro alunos) ou da 

instalação (três alunos). Apenas um aluno conseguiu explicar o processo todo “Eram 

dois recipientes, um tinha um peixe que era de água salgada e outro recipiente tinha 

água doce, e que no meio tinha outro em que fazia a passagem da água salgada para 

doce ou da água doce para água salgada.” 

 

Obra 2 - Estrutura ambígua IV (1969), Eduardo Nery 

Nº de 

alunos 

Nenhuma 

resposta 

/não sabe 

Autor 
Título da 

obra 

Data da 

Obra 

Técnica 

(suporte e 

meios 

actuantes) 

Corrente artística Significado 

11 

alunos 
9 1 0 0 2 0 0 

Suporte referido: madeira, embora na verdade fosse platex. 

 

Obra 3 - Título desconhecido (coty) (1917), Amadeo de Souza-Cardoso 

Nº de 

alunos 

Nenhuma 

resposta 

/não sabe 

Autor 

Título 

da 

obra 

Data 

da 

Obra 

Técnica 

(suporte e 

meios 

actuantes) 

Corrente 

artística 
Influências Significado 

11 

alunos 
2 0 0 0 6 0 1 3 

Suporte e meios actuantes referidos: tela, vidro, jornais, espelho e areia. 

Influências: Picasso. 

Significado: a mulher, seu corpo e sua importância. 

 

 

 



Obra 4 – Nove, Koo Jeong A. 

Nº de 

alunos 

Nenhuma 

resposta 

/não sabe 

Autor 
Título 

da obra 

Data 

da 

Obra 

Tipo de 

Arte 

Diferença 

em relação a 

todas as 

obras de arte 

11 

alunos 
5 1 1 0 4 4 

Nacionalidade da autora: Coreana. Tipo de arte: escultura. 

Sobre a diferença: um aluno descreve pormenorizadamente a escultura, outro aluno 

refere que é uma obra de arte mais interessante e por fim um dos alunos refere o facto 

de esta escultura habitar-se ao contrário da pintura. 

 

Pergunta 4 – Indica uma obra de Arte que tenhas gostado ou uma parte da visita 

que te tenha interessado? Explica porquê. 

Seis alunos não responderam/não sabem; quatro alunos gostaram mais da obra final, a 

escultura, sendo que apenas três justificaram mencionando como factor relevante o 

terem entrado na obra de arte. Um aluno gostou da obra do Amadeo de Souza Cardozo 

por ser “feita com muitas dimensões”. 

Pergunta 5 - Consideras que a visita de alguma forma contribuiu para o aumentar 

do teu conhecimento? De que forma? 

Dois alunos não responderam/não sabem; nove alunos responderam que sim 

mencionando que aprenderam mais a nível de conhecimentos artísticos e culturais. 

 

Pergunta 6 – Assinala com um X o valor da escala que atribuis a cada item. 

Avaliação 1 2 3 4 5 

Realização da 

Visita de 

Estudo 

(reflexão 

Foi importante a sua realização - - - 6 5 

Correspondeu às tuas expectativas - - 1 6 4 

O discurso utilizado pelo monitor era acessível - - 3 2 5 



após): As actividades realizadas durante a exposição 

foram interessantes 
- - 3 4 4 

Como consideras a relação entre os alunos 

durante a visita 
- - 1 5 5 

Como consideras o comportamento dos alunos 

durante a visita 
- - 2 4 5 

  

Pergunta 7 – O que mais gostaste na visita? O que menos gostaste? 

Dois alunos não responderam/não sabem; seis gostaram de tudo; um aluno gostou mais 

das pinturas, outro aluno gostou mais da escultura e outro aluno gostou mais das 

actividades. Dois alunos não gostaram da monitora, por não ser alegre e pela sua forma 

de se exprimir, um aluno mencionou o barulho e outro aluno referiu-se ao tempo 

demasiado longo. 

 

 

Análise dos resultados dos conhecimentos adquiridos: 

Foram à visita apenas 11 alunos. 

Quando questionados sobre se aprenderam durante a visita e o que aprenderam, nove 

alunos consideram que adquiriram novos conhecimentos artísticos e culturais. 

Sobre a diferença entre Arte Moderna e Arte Contemporânea, a maior parte dos alunos 

não respondeu ou não soube responder, os alunos que responderam fizeram-no 

recorrendo à diferença de materiais utilizados e ao espaço temporal, referindo que a 

primeira pertence ao passado e a segunda é actual.  

Acerca das formas de obras de arte que viram e da nacionalidade dos seus autores, mais 

de metade dos alunos conseguiu identificar uma das nacionalidades (Portuguesa), no 

entanto apenas dois mencionaram a pintura. 

Na pergunta que requeria a identificação dos vários dados das quatro obras 

interpretadas, desde o autor e data da obra, ao seu significado, a maioria dos alunos 

respondeu a quase todas à exceção da Pintura do Amadeo de Souza-Cardoso, à qual 

apenas dois responderam. Nenhum aluno identifica a data da obra, poucos alunos 

conseguem identificar o autor e o título da obra. De um modo geral os alunos têm maior 

facilidade em reter a técnica utilizada, o tipo de obra, os materiais e o significado. No 



que respeita ao significado nas respostas os alunos recorrem à descrição dos 

objectos/pessoas representadas, havendo uma minoria que explica o significado da 

representação. 

Sobre as Obras de Arte com que se identificaram e o porquê, quatro alunos apontaram o 

trabalho da Coreana Koo Jeong A., por ser diferente e um aluno referiu da obra do 

Amadeo de Souza Cardozo pela sua tridimensionalidade. 

De um modo geral gostaram da visita pelas obras que conheceram. 
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Agrupamento de Escolas Romeu Correia 
Escola Secundária com 3º Ciclo Romeu Correia 

Artes Visuais 2010/2011 
Curso de Educação e Formação – Pintura de Azulejo 8ºPA 

 

PLANIFICAÇÃO - AULA 21 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A composição e os planos de Visão 

 

Conteúdos: 

- Composição e 
enquadramentos, 
- Planos de Visão. 
  

 

 

Metodologia: 

1. No início da aula a professora analisa os resultados de cada aluno, identificando os pontos a melhorar bem como o nível a que o 
trabalho já devia estar desenvolvido. Recorda que só têm esta aula para terminar o trabalho, faltando fazer uma memória 
descritiva.  

Duração: 10 minutos 

2. Após o ponto de situação os alunos continuam a desenvolver os trabalhos com o fim de os terminarem nesta aula. 

Duração prevista: 130 minutos 

 

Obs: Dez minutos do tempo contabilizado para cada aula são destinados à entrada na sala e distribuição do material (5 minutos iniciais) e 
à arrumação dos materiais, limpeza da sala e saída ordenada da mesma (5 minutos finais). 

 

Objectivos: 

- Compreensão da 
importância dos elementos 
da linguagem visual na 
construção e descodificação 
de imagens (fotografia, 
Cinema) 

- Compreender que as formas 
têm diferentes significados 
de acordo com os sistemas 
simbólicos a que pertencem. 

- Compreensão e aplicação 
dos diferentes planos de 
Visão e seus objectivos. 

Duração: 150 minutos Data: 14 de Junho de 2011 Materiais: folhas brancas, papel cavalinho A3, papel aguarela A3, guache, lápis 
de cor, aguarela, máquina fotográfica, computador, cartolina preta, tesoura, 
cola, régua e lápis. 

 



Aula 21 – 14 de Junho de 2011 

Alunos participantes – faltaram ao primeiro tempo (AB, AS, FF, IG, RL, RC, RI e 

TM) e não vieram à aula (CA, FN e IM). 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 21A), 

Reflexões antes da aula. 

Análise dos trabalhos dos alunos: 

TM – Continua muito atrasado, começou por desenhar em esboço o que pretende que a 

história seja, no entanto perde-se com a conversa e com as suas próprias 

brincadeiras. Na aula pedi que fizesse a composição da prancha na folha final. 

A3. Ficou neste estado, dificilmente terá um trabalho terminado em condições. 

Falta a marcação dos planos de visão. Para além disso limita-se a copiar imagens 

que encontrou na internet, sem reflectir sobre elas e sem que cumpram uma 

lógica única na história. Chamei-lhe a atenção para isso e tentou alterar, na folha 

de esboço, contudo não obteve muito sucesso pois o seu empenho é muito baixo. 

Não tem motivação, nem ambição em fazer um bom trabalho. 

RI – Trabalho ligeiramente atrasado. Esteve a pintar com os lápis aguareláveis, numa 

tentativa de dar expressão e tridimensionalidade ao desenho. Está com algumas 

dificuldades ao nível da ligação da história e na sua leitura. Tem falta de 

expressão e dificuldades em transformar as partes (vinhetas) num todo. Perde-se 

com as conversas e distrai-se do trabalho com facilidade. Deve procurar ser mais 

empenhada e persistente, pois desiste com facilidade limitando a cumprir 

minimamente os objectivos. Não fez experiências de cor e falta-lhe a marcação 

dos planos de visão usados. 

AS – Tem o trabalho um pouco atrasado, ainda que expressivo. No entanto poderia 

procurar ser mais perfeccionista. É uma aluna com muitas capacidades, se se 

empenhasse mais na sua evolução poderia obter melhores resultados. Contudo o 

trabalho revela capacidades e conhecimentos adquiridos. Apesar de ser pouco 

assídua consegue rentabilizar o tempo quando vem às aulas. 



IG – Aluna com pouca assiduidade. Contudo entendeu com facilidade os objectivos do 

trabalho. Não soube aplicar os planos de visão, uma vez que falta muito às aulas 

não assistiu a nenhuma das aulas teóricas sobre o tema. No entanto expliquei-lhe 

os planos e mesmo assim teve dificuldades. De um modo geral o trabalho 

corresponde aos objectivos. É uma aluna que se desmotiva com facilidade e 

pouco empenhada. O trabalho está um pouco atrasado, faltando pintar. No 

entanto já fez estudos de cor, que prometem um trabalho interessante em termos 

de imagem. 

MM – Tem o trabalho quase terminado. Tem algumas falhas ao nível da expressão e da 

representação das formas. Apesar da composição da prancha estar satisfatória, 

tudo o resto carece de um pensamento mais aprofundado. O meio actuante que 

escolheu não foi o mais adequado às suas capacidades ou á representação da 

história. Revela alguma insegurança e falta de competências/conhecimentos. 

Trabalho muito imaturo e inseguro. Soube indicar os planos, ainda que com 

alguma ajuda. Tem falta de noções de tridimensionalidade e de espaço. Falta-lhe 

um pensamento estético mais profundo. Cor mal trabalhada. 

FF – Muito preguiçoso, trabalha muito lentamente e nem sempre está motivado. No 

entanto rapidamente desenvolveu a sua ideia. Tem um trabalho interessante no 

modo como organizou a história e escolheu as cores para trabalhar as imagens. 

Falta a indicação dos planos de visão usados. Promete transformar-se num bom 

trabalho, tudo depende do modo como o vai finalizar, do seu empenho e da sua 

motivação. 

KA – Como faltou à aula tem o trabalho atrasado. Há alguma falta de ligação entre as 

imagens. As imagens têm um excesso de informação. No entanto é um aluno 

muito empenhado e motivado. Trabalha com relativa facilidade o meio actuante 

escolhido, embora esteja a utilizar um suporte que não é adequado. Demonstra 

conhecimentos adquiridos. 

NV – É uma aluna que tem faltado muito e que teve dificuldades em elaborar uma 

história por imagens que cumprisse os objectivos do exercício. No entanto 

depois de ter encontrado a sua história (ainda que um pouco infantil) conseguiu 

dar a volta e transformar o trabalho em algo interessante visualmente. Para isso 



teve a ajuda do meio actuante que escolheu e das cores. Continua um pouco 

atrasada. 

FN – Tem faltado às aulas e por isso o trabalho continua muito atrasado. Algumas 

vinhetas têm problemas ao nível da composição e do enquadramento que poderia 

ser melhorado. É um aluno que apesar da sua insegurança demonstra 

entendimento e conhecimentos adquiridos. Podia ser mais motivado e 

empenhado, de modo a que evoluísse mais nas suas competências. 

MI – Aluna empenhada, esforçada e motivada, apesar de por vezes se distrair com a 

conversa, sendo ma parte das vezes quem a despoleta. É ambiciosa. O trabalho 

encontra-se um pouco atrasado e com alguns problemas ao nível da perspectiva. 

Trabalha de modo satisfatório com o meio actuante que escolheu. A composição 

e os planos usados na história estão interessantes e bem trabalhados. É um dos 

trabalhos com maior potencialidade. Revela conhecimentos adquiridos e 

empenho para evoluir as suas competências. 

IM – A aluna está muito atrasada, por ter fraca assiduidade nos últimos tempos. Fez 

apenas o esboço da história e da composição da prancha, que mesmo assim se 

encontram incompletos. Falta indicar os planos de visão que vai usar. Revela 

aquisição de conhecimentos, no entanto por falta de assiduidade e de material 

não tem evoluído no trabalho, o que impede de pôr em prática o que aprendeu. 

Tem muita falta de rigor. 

AB – A aluna encontra-se muito atrasada, por ter fraca assiduidade nos últimos tempos. 

Ainda só tem um esboço muito esquemático da história embora a composição já 

esteja definida. Falta indicar os planos de visão que vai usar. Teve várias 

dificuldades em entender o que se pretendia com o exercício, bem como em 

elaborar uma história por imagens. Tem dificuldades ao nível da representação 

espacial. Revela falta de empenho e motivação, sendo poucos os momentos em 

que lhe apetece trabalhar. Ao longo do exercício teve várias faltas de material 

que lhe impediram de avançar. 

RL – É um aluno pouco empenhado ou motivado. Procurando constantemente não 

trabalhar. Aluno muito inseguro e pouco criativo. Começou a elaborar o trabalho 

depois do RC e as duas histórias são muito semelhantes ao nível do tema. Ainda 



se encontra a realizar o esboço da história, embora já tenha definido a estrutura 

da prancha. Revela falta de rigor no que faz. Falta indicar os planos de visão que 

vai usar. 

RC – Aluno com capacidades, mas que não as demonstra nem evolui pela sua falta de 

empenho e motivação. Muito preguiçoso. No entanto revela conhecimentos 

adquiridos e facilidade em transformá-los em aprendizagens. Encontra-se 

relativamente atrasado, e não cumpriu todos os passos necessários á evolução do 

trabalho, como os desenhos de esboço, estudos de cor, passando logo para o 

trabalho final. 

Descrição e Reflexão acerca da aula 

Chegaram todos atrasados. 

No início da aula analisei os resultados de cada aluno que estava presente, identificando 

os pontos a melhorar bem como o nível a que o trabalho já devia estar desenvolvido. No 

caso dos alunos que se encontram preparados para fazer estudos de cor, conversei com 

eles acerca da linguagem da imagem, com foco no recurso à cor como meio de 

expressão de uma ideia, mensagem. Para tal recorri a uma apresentação em PowerPoint, 

mostrando também várias formas de trabalhar a imagem, no que respeita á sua pintura. 

Alguma da informação já foi apresentada à turma, sendo agora recuperada e recordada.  

Uma metade dos alunos já se encontra a terminar de pintar o trabalho final. 

Os alunos que estiveram presentes trabalharam sossegadamente. A maioria conseguiu 

terminar os trabalhos durante a aula. Os que não ficaram terminados são, de um modo 

geral, de alunos que têm problemas ao nível da assiduidade ou que não vieram a esta 

aula. 

Processo e Resultados: 

Fotografias dos estudos para o exercício da Banda Desenhada (ver Anexo 21C) e dos 

trabalhos finais (ver Anexo 21D). 

 



























































Agrupamento de Escolas Romeu Correia 
Escola Secundária com 3º Ciclo Romeu Correia 

Artes Visuais 2010/2011 
Curso de Educação e Formação – Pintura de Azulejo 8ºPA 

 

PLANIFICAÇÃO - AULA 22 
Unidade: Comunicação Visual 

Tema: A composição e os planos de Visão 

 

Conteúdos: 

- Composição e 
enquadramentos, 
- Planos de Visão. 
  

 

 

Metodologia: 

1. No início da aula os alunos responderão a uma Ficha de Avaliação (ver Anexo 22C), que tem como objectivo verificar as 
aprendizagens realizadas ao longo das quatro visitas de estudo realizadas, assim como dos conhecimentos adquiridos para a 
realização do trabalho prático. 

 

Duração: 20 minutos 

2. Na segunda parte da aula será realizada a auto e hetero-avalição da disciplina, recorrendo a uma Ficha de Registo de Avaliação 

(ver Anexo 22E) e uma Ficha de Balanço Final da disciplina de Artes Visuais (ver Anexo 22G). 

Duração: 25 minutos 

 

Objectivos: 

- Compreensão da 
importância dos elementos 
da linguagem visual na 
construção e descodificação 
de imagens (fotografia, 
Cinema) 

- Compreender que as formas 
têm diferentes significados 
de acordo com os sistemas 
simbólicos a que pertencem. 

- Compreensão e aplicação 
dos diferentes planos de 
Visão e seus objectivos. 

Duração: 45 minutos Data: 15 de Junho de 2011 Materiais: inquérito e caneta 

 



Aula 22 – 15 de Junho de 2011 

Alunos participantes – todos excepto quatro alunos (CA, IG, IM e FN) 

 

A aula respeitou a planificação elaborada previamente (ver Anexo 22A). 

Descrição e Reflexão 

Apenas estiveram presentes 11 alunos. 

No início da aula os alunos responderam sossegadamente a uma Ficha de Avaliação das 

aprendizagens realizadas em sala de aula e nas visitas de estudo (ver Anexo 22C).  

De um modo geral envolveram-se na tarefa. Alguns alunos tiveram dificuldade em 

perceber algumas das questões sendo necessário esclarecer os objectivos. 

No fim, preencheram uma Ficha de Registo de Avaliação (ver Anexo 22E) e Ficha de 

Balanço Final da disciplina de Artes Visuais (ver Anexo 22G). 

Na maioria os alunos concordaram com a avaliação. Tendo percebido que a evolução 

não foi maior porque se envolveram pouco nas tarefas, por várias razões, falta de 

trabalho, de assiduidade, motivação… 

Ainda assim até na auto-avaliação é difícil de envolve-los, querendo apenas despachar a 

aula para saírem, ficando satisfeitos com tudo e não participando nas discussões. 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ROMEU CORREIA 
 

ES C/ 3º CICLO DE ROMEU CORREIA 

Ano Lectivo: 2010-2011 

 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

COMUNICAÇÃO VISUAL 

 

1. A banda desenhada é um tipo de comunicação visual formado só por imagens, ou 

por imagens e textos, num arranjo cinematográfico. Como tal é composto por vários 

elementos fundamentais à sua leitura. Com base nas palavras indicadas, em baixo, e 

na imagem preenche os espaços em branco, indicando o nome desses elementos.  

 

 

 

 

 

Uma página da banda desenhada denomina-se de 

____________________(1). 

 

Os quadradinhos que a compõem são chamados de 

________________ (2). 

 

As linhas horizontais, compostas por um ou mais quadrados 

chamam-se _________________ (3). 

 

O sentido da leitura faz-se da ________________ para a _____________ e de ____________ 

para ______________. 

 

A história tem de obedecer a um __________ . 

 

Os elementos onde se escrevem os diálogos têm o nome de ______________ (4). 

 

As caixas de diálogo onde se escreve a acção têm o nome de  ____________(5) ou 

de _______________ (5). 

 

 

 

2 

         4 
 

3 

1 5 

guião, prancha, baixo, vinhetas, balões, esquerda, cima, cartucho, direita, 

legenda, tiras. 

5 



 
 

2. Com o objectivo de construir mensagens com sequências lógicas completas, a 

banda desenhada, ou outra arte que tenha os mesmos objectivos, recorre a 

elementos utilizados pela linguagem cinematográfica. Falamos dos planos de visão. 

Foram-te dados a conhecer nove planos. Faz a correspondência entre o seu nome e 

a imagem respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) PLANO MÉDIO;                   4) PLANO CONTRA-PICADO;            7) PLANO GERAL; 

2) PLANO PORMENOR;           5) PLANO AMERICANO;                    8) PLANO DE CONJUNTO; 

3) PLANO PICADO;                  6)GRANDE  PLANO;                           9) MUITO GRANDE PLANO. 

___

___ 

___

___ 

___

___ 

___

___ 

___

___ 
___

___ 

___

___ 

___

___ 

___

___ 



 
 

3. Identifica os planos utilizados na Banda Desenhada abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plano __________________ 

2. Plano __________________ 

3. Plano __________________ 

4. Plano __________________ 

 

 

4. A origem da Banda Desenhada remonta aos nossos antepassados muito distantes. 

Dá, no mínimo, um exemplo de arte (pintura) que recorresse à linguagem visual com 

o objectivo de transmitir mensagens, tal como a BD. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Para construir mensagens que tenham por base a linguagem visual recorremos aos 

elementos visuais dos quais faz parte a cor. Esses elementos podem ser visíveis ou 

invisíveis. Tendo por base a imagem de uma laranja, identifica os restantes elementos 

de que falámos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 

______

______

______

______ 

______

______

______

______ 

______

______

______

______ 
______

______

______

______ ______

______

______

______ 

______

______

______

______ 



 
 

6. A cor é um dos elementos mais importantes da linguagem visual porque, através 

dela, apreendemos uma enorme quantidade de informação. Define o mundo em 

que vivemos, visto que normalmente primeiro vemos a cor e só depois a forma. 

Quando olhamos à nossa volta, vemos que a Natureza e os objectos que nos 

rodeiam transmitem-nos sentimentos através das sensações que as cores nos 

suscitam. (Preenche os espaços em branco.) 

A cor resulta da existência da ___________. Existem três cores _____________, o 

________________, o __________________ e o __________________, que misturadas dão 

origem a todas as outras cores. De entre a multiplicidade de cores podemos obter, 

conseguimos definir três grandes grupos. Sendo um deles o das cores neutras, do 

qual fazem parte o _________________, o _______________________ e o 

____________________. Os outros dois grupos são constituídos pelas cores 

__________________ e as cores _________________. Das cores _______________________ faz 

parte o azul, o ____________ e das cores ________________ faz parte o amarelo, o 

________________ e o ________________. As primeiras são cores que afastam, causando 

por exemplo a sensação de frescura e as segundas aproximam através da sensação 

de calor. 

Sempre que quisermos escurecer ou tornar mais clara uma das cores teremos de 

adicionar uma segunda cor. No caso de se pretender escurecer adicionamos o 

_____________, se o objectivo for tornar mais claro, misturamos o _______________. 

 

 

A OBRA DE ARTE 

 

7. O que é Arte? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. Com que formas de Arte tiveste contacto ao longo das visitas de estudo? (marca 

uma cruz nas respostas) 

 

Pintura                      Escultura          Fotografia 

 

Instalação   Vídeo      Performance 

 

Desenho             Banda Desenhada              Cinema 

 

Música     Arquitectura      Teatro 
 



 
 

9. Nas últimas páginas, desta ficha, encontram-se quase todas as imagens das obras 

Artes apresentadas quer ao longo das aulas, quer durante as visitas de estudo. De 

acordo com as respostas assinaladas em cima, selecciona um exemplo para cada 

uma das formas de arte, associando o tipo de arte a um número de uma obra de 

arte. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

10.  Ao longo das visitas guiadas foi-te explicado, resumidamente, a diferença entre a 

Arte Moderna e a Arte Contemporânea. De acordo com a explicação que 

aprendeste associa o nome à sua definição. 

 

 

Arte Contemporânea 

 

 

 

 

 

Arte Moderna 

 

 

 

11. De um modo muito sintetizado a Arte Moderna surge da vontade de ser criativo e 

apresentar algo novo, como tal na época surgiram diferentes correntes artísticas, 

cada uma com o seu modo de ver o mundo e de se exprimir através da arte. De 

entre as correntes abaixo indicadas selecciona as que te lembras terem sido 

mencionadas. 

  

Surrealismo  Arte Abstracta              Impressionismo 

 

Cubismo                     Expressionismo                                   Futurismo 

 

Fauvismo                    Construtivismo   Neoplasticismo 

 

Dadaísmo   
 

 

11.1. Recorrendo, mais uma vez, às imagens de obras de arte das últimas páginas, 

relaciona as correntes que seleccionaste com um exemplo de uma obra de 

arte dessa corrente. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

É a produção artística do fim do século XIX 
até meados dos anos 1970. 

 

É a produção artística mais recente, dos 
nossos dias. 



 
 

 

12. Ao longo das diferentes visitas de estudo foram-te apresentadas várias obras de arte 

Moderna, sobre as quais reflectiste em conjunto com as monitoras. Com base nas 

imagens dessas obras de arte, que se encontram na última página, escolhe duas 

(que tenhas gostado mais, ou te lembres melhor) para responderes às seguintes 

perguntas: 

 

 

obra 1, nº________ 

AUTOR E NACIONALIDADE: ____________________________________________________ 

TIPO DE ARTE (SE É PINTURA, ESCULTURA …):_____________________________________ 

TÍTULO DA OBRA E DATA:_______________________________________________________ 

TÉCNICA UTILIZADA (SUPORTE E MEIOS ACTUANTES):________________________________ 

CORRENTE ARTÍSTICA:_____________________________________________________ 

SIGNIFICADO:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

obra 2, nº________ 

AUTOR E NACIONALIDADE: ____________________________________________________ 

TIPO DE ARTE (SE É PINTURA, ESCULTURA …):_____________________________________ 

TÍTULO DA OBRA E DATA:_______________________________________________________ 

TÉCNICA UTILIZADA (SUPORTE E MEIOS ACTUANTES):________________________________ 

CORRENTE ARTÍSTICA:_____________________________________________________ 

SIGNIFICADO:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

13. Por fim, tendo por base as imagens de todas as obras de arte que viste ao longo 

destas aulas (e visitas às exposições) escreve, nas obras que te lembras, o nome dos 

seus autores. 

 

 



 
 

IMAGENS DAS OBRAS DE ARTE APRESENTADAS NA AULA                                                         

1 
2 3 

4 

 

 

 

 

 

 

5 
6 

7 
8 9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

12 

13 
14 

15 



 
 

16 
17 

18 

19 

 

20 

 

21 

22 

 

23 

 

24 

25 26 

27 

 

 

 

 



 
 

IMAGENS DAS OBRAS DE ARTE APRESENTADAS NAS VISITAS ÀS EXPOSIÇÕES                                                   

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 6 

 

 

7 
8 9 

10 

  

 

 

Nome: ____________________________________________________ Nº:_____ Ano:_____ Turma: _____ 

Professor(a) 

 __________________ 



Análise da Ficha de Avaliação das Aprendizagens (ver Anexo 22C) - 15 de Junho 

de 2011 

Pergunta 1 – A banda desenhada é um tipo de comunicação visual formado só por 

imagens, ou por imagens e textos, num arranjo cinematográfico. Como tal é 

composto por vários elementos fundamentais à sua leitura. Com base nas palavras 

indicadas, em baixo, e na imagem preenche os espaços em branco, indicando o 

nome desses elementos. (pergunta feita à semelhança da pergunta 3 da primeira Ficha 

Diagnóstica realizada antes da exposição “Tinta nos Nervos” – ver Anexos 1C e 1D). 

Alunos 
Respostas certas 

Nenhuma 1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8 9 a 10 Todas 

AB (1)    X    

AS (2)      X  

FF (5)      X  

IG (7)      X  

KA (8)     X   

MI (9)       X 

MM (10)     X   

RC (11)       X 

RL (12)     X   

RI (13)     X   

TM (14)      X  

NV (15)   X     

A maioria dos alunos acertou em mais de metade das respostas, apesar de nesta 

pergunta serem dadas as palavras a colocar nos espaços em branco. 

 

Pergunta 2 – Com o objectivo de construir mensagens com sequências lógicas 

completas, a banda desenhada, ou outra arte que tenha os mesmos objectivos, 

recorre a elementos utilizados pela linguagem cinematográfica. Falamos dos 

planos de visão. Foram-te dados a conhecer nove planos. Faz a correspondência 

entre o seu nome e a imagem respectiva. (A pergunta questiona acerca de conteúdos 

usados no trabalho prático). 

 



Alunos 
Respostas certas 

Nenhuma 1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8 Todas 

AB (1)  X     

AS (2)    X   

FF (5)   X    

IG (7) X      

KA (8)  X     

MI (9)   X    

MM (10) X      

RC (11)  X     

RL (12)  X     

RI (13)    X   

TM (14)    X   

NV (15)  X     

A maioria dos alunos acertou em menos de metade das respostas, apesar de a maioria ter 

conseguido utilizar os planos no trabalho prático e indicado o nome correcto. 

 

Pergunta 3 – Identifica os planos utilizados na Banda Desenhada abaixo. (A 

pergunta questiona acerca de conteúdos usados no trabalho prático). 

Alunos 
Respostas certas 

Nenhuma 1 2 3 Todas 

AB (1)  X    

AS (2)  X    

FF (5)  X    

IG (7) X     

KA (8)  X    

MI (9)  X    

MM (10)   X   

RC (11) X     

RL (12)  X    

RI (13)   X   

TM (14)  X    

NV (15)  X    



A maioria dos alunos acertou em apenas uma resposta. Os alunos revelam alguma 

dificuldade em associar as imagens aos planos. 

 

Pergunta 4 – A origem da Banda Desenhada remonta aos nossos antepassados 

muito distantes. Dá, no mínimo, um exemplo de arte (pintura) que recorresse à 

linguagem visual com o objectivo de transmitir mensagens, tal como a BD. (A 

pergunta questiona acerca de conteúdos leccionados em sala de aula e na 1ª visita de 

estudo). 

Apenas um aluno respondeu correctamente à pergunta (RC). 

 

Pergunta 5 – Para construir mensagens que tenham por base a linguagem visual 

recorremos aos elementos visuais dos quais faz parte a cor. Esses elementos podem 

ser visíveis ou invisíveis. Tendo por base a imagem de uma laranja, identifica os 

restantes elementos de que falámos. (A pergunta questiona acerca de conteúdos 

leccionados em sala de aula sobre a linguagem visual). 

Alunos 
Respostas certas 

Nenhuma 1 a 2  3 a 4 5 Todas 

AB (1) X     

AS (2) X     

FF (5) X     

IG (7) X     

KA (8) X     

MI (9)   X   

MM (10) X     

RC (11) X     

RL (12) X     

RI (13) X     

TM (14) X     

NV (15)  X    

A maioria dos alunos não respondeu à pergunta. 



Pergunta 6 – A cor é um dos elementos mais importantes da linguagem visual 

porque, através dela, apreendemos uma enorme quantidade de informação. Define 

o mundo em que vivemos, visto que normalmente primeiro vemos a cor e só depois 

a forma. Quando olhamos à nossa volta, vemos que a Natureza e os objectos que 

nos rodeiam transmitem-nos sentimentos através das sensações que as cores nos 

suscitam. (Preenche os espaços em branco). (A pergunta questiona acerca de 

conteúdos leccionados em sala de aula sobre a linguagem visual - cor). 

Alunos 
Respostas Certas 

Nenhuma 1 a 4 5 a 8 9 a 12 13 a 16 Todas 

AB (1) X      

AS (2)      X 

FF (5)    X   

IG (7) X      

KA (8)   X    

MI (9)     X  

MM (10)  X     

RC (11)      X 

RL (12)   X    

RI (13) X      

TM (14) X      

NV (15)   X    

 

Pergunta 7 – O que é Arte? (A pergunta é igual à pergunta 1 da Ficha Diagnóstica 

realizada antes da exposição “Observadores” – ver Anexos 8C e 8D). 

Dos 12 alunos, sete não responderam à questão. Dos cinco alunos que responderam, 

dois disseram que “é uma forma de expressão” (RC e AS), dois relacionaram a arte com 

o desenho, a pintura, fotografia e a escultura (NV e MM) e um aluno referiu-se à arte 

como “ser imaginativo, ser original, fazer tudo ao pormenor e só existir essa obra” (FF). 

Pergunta 8 – Com que formas de Arte tiveste contacto ao longo das visitas de 

estudo? (marca uma cruz nas respostas) (A pergunta questiona acerca de conteúdos 

leccionados em sala de aula e nas visitas de estudo, presentes na pergunta 4 da Ficha 

diagnóstica realizada antes da visita à exposição “Observadores” – ver Anexos 8C e 8D, 



bem como nas perguntas número 2 das Fichas de Avaliação das Visitas,  das exposições 

“Isto é Arte?” e “Olhar, ver e interpretar” – ver Anexos 14C e 14D, 20C e 20D, 

respectivamente). 

 

Alunos 
Respostas Certas 

Nenhuma 1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8 Todas 

AB (1)    X   

AS (2)  X     

FF (5)     X  

IG (7)  X     

KA (8)     X  

MI (9)    X   

MM (10)    X   

RC (11)     X  

RL (12)    X   

RI (13)    X   

TM (14)     X  

NV (15)    X   

Os alunos tiveram mais dificuldade em assinalar a instalação e a performance. 

 

Pergunta 9 – Nas últimas páginas, desta ficha, encontram-se quase todas as 

imagens das obras Artes apresentadas quer ao longo das aulas, quer durante as 

visitas de estudo. De acordo com as respostas assinaladas em cima, selecciona um 

exemplo para cada uma das formas de arte, associando o tipo de arte a um número 

de uma obra de arte. 

Dos 12 alunos, um aluno (RI) conseguiu associar seis tipos de arte a uma imagem das 

obras de arte em anexo, cinco alunos (MI, AB, KA, RC e RL) conseguiram associar 

quatro formas de arte, um aluno (FF) conseguiu associar três, quatro alunos (NV, MM, 

AS e TM) conseguiram associar duas e um aluno (IG) apenas conseguiu associar uma. 

As mais fáceis de associação foram a pintura, o desenho, a escultura e o vídeo. 

Pergunta 10 – Ao longo das visitas guiadas foi-te explicado, resumidamente, a 

diferença entre a Arte Moderna e a Arte Contemporânea. De acordo com a 



explicação que aprendeste associa o nome à sua definição. (A pergunta é semelhante 

à pergunta 1 da Ficha de Avaliação da exposição “Olhar, ver e interpretar” – ver Anexo 

20C e 20D, a diferença é que desta vez era pedido que se fizesse a correspondência 

entre as palavras e as definições). 

Dos 12 alunos, sete não souberam responder à pergunta (AB, NV, RI, IG, FF, TM e RL) 

e cinco responderam correctamente (AS, KA, MI, RC e MM). 

 

Pergunta 11 – De um modo muito sintetizado a Arte Moderna surge da vontade de 

ser criativo e apresentar algo novo, como tal na época surgiram diferentes 

correntes artísticas, cada uma com o seu modo de ver o mundo e de se exprimir 

através da arte. De entre as correntes abaixo indicadas selecciona as que te 

lembras terem sido mencionadas. (A pergunta questiona acerca de conteúdos 

leccionados em sala de aula e nas visitas de estudo). 

Dos 12 alunos dois não responderam (MI e RI)), três alunos conseguiram recordar de 

uma corrente artística (AB, MM e KA), um aluno identificou duas correntes (IG), dois 

alunos identificaram três correntes (RC e RL), dois alunos identificaram quatro 

correntes (AS e NV), um aluno identificou cinco correntes (TM) e um aluno identificou 

sete correntes (FF). 

 

Pergunta 11.1 – Recorrendo, mais uma vez, às imagens de obras de arte das 

últimas páginas, relaciona as correntes que seleccionaste com um exemplo de uma 

obra de arte dessa corrente. 

Dos doze alunos sete não souberam responder à pergunta, cinco conseguiram associar 

uma corrente artística à uma obra de arte: dois alunos identificaram a arte abstracta 

associando à pintura de Kandinsky (TM e NV); dois alunos identificaram o surrealismo 

associando à pintura de António Pedro (FF e RC); e um aluno identificou o Cubismo 

associando à pintura de Juan Gris (AS). 

Pergunta 12 – Ao longo das diferentes visitas de estudo foram-te apresentadas 

várias obras de arte Moderna, sobre as quais reflectiste em conjunto com as 

monitoras. Com base nas imagens dessas obras de arte, que se encontram na 



última página, escolhe duas (que tenhas gostado mais, ou te lembres melhor) para 

responderes às seguintes perguntas: (Semelhante à pergunta 3 das Fichas de 

Avaliação das Visitas às exposições “Isto é Arte?” e “Olhar, ver e interpretar”, a 

diferença é que desta vez os alunos escolhiam as duas obras sobre as quais queriam 

falar). 

 Seis alunos não responderam à pergunta. Dos seis alunos que responderam, cinco 

deram um exemplo para uma das duas obras, apenas um respondeu apenas a uma das 

obras.  

A obra mais escolhida foi a do Picasso, “Guernica”, os três alunos (NV, FF e RL), que a 

seleccionaram souberam identificar o autor, apenas um sabia a sua nacionalidade, dois 

identificaram o título da obra (NV e RL), o tipo de arte (FF e RL) e o seu significado(FF 

e RL), apesar de um ter sido mais descritivo que o outro: “quer dizer que era uma 

pequena cidade espanhola que os alemães atacaram , então Picasso decidiu fazer um 

quadro” (FF); “Uma guerra que aconteceu à muito tempo” (RL).  

Dois alunos (FF e KA) escolheram a Obra  de Almada Negreiros, “Retrato de Fernando 

Pessoa”, mas só conseguiram identificar correctamente a nacionalidade do pintor e o 

tipo de obra, um deles descreveu o significado: “significa o chão é as personagens 

interligadas, é o livro, o cigarro, e a forma de ele estar, vê-se que estava num café a 

escrever.” (FF).  

Um aluno (NV) escolheu a obra de Almada Negreiros, “Auto-Retrato” conseguindo 

identificar apenas a nacionalidade do autor. 

Um aluno (KA) escolheu a obra de Eduardo Nery, “Retrato de Mily Possoz” 

conseguindo identificar o autor e o tipo de obra. 

Um aluno (TM) escolheu a obra de Miguel Palma, “Osmose” conseguindo identificar o 

autor, a nacionalidade e descreveu o seu significado: “serve para trocar a água doce para 

salgada”. 

Um aluno (RC) escolheu a obra de Munch, “O Grito” conseguindo identificar o título e 

o tipo de obra; e “Vénus” conseguindo identificar o tipo de obra. 

Um aluno (RL) escolheu a obra de Rodin, “O beijo” conseguindo identificar o tipo de 

obra. 



A maior parte das obras escolhidas e identificadas foram vistas em exposição. 

 

Pergunta 13 – Por fim, tendo por base as imagens de todas as obras de arte que 

viste ao longo destas aulas (e visitas às exposições) escreve, nas obras que te 

lembras, o nome dos seus autores. 

Três alunos não responderam à pergunta, três alunos identificaram uma obra, Um aluno 

duas obras, dois alunos identificaram três obras, dois alunos identificaram quatro obras 

e um aluno identificou sete obras. 

NV – 1- Guernica e Picasso, 2- Deusa da fertilidade, 11- O grito, 12- O Beijo, 21 – 

Picasso, 4 – Almada Negreiros e 7 – Helena de Almeida. 

RI – 7 – Helena Almeida. 

MM  – 1 – Picasso, 3 – Deusa da fertilidade, 21 – Picasso e 7 – Helena de Almeida. 

AS – 1 – Picasso, 4- Almada Negreiros e 7 – Helena de Almeida. 

FF – 1 – Picasso, 21 – Picasso. 

KA – 9 – Eduardo Nery. 

TM – 1 – Picasso, 21 – Picasso e 8 – Miguel Palma. 

RC – 1 – Picasso, 21 – Picasso, 4 – Almada Negreiros, 8 – Palma. 

RL – 1 – Picasso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



Análise da Fixa de Registo de Auto-Avaliação – Artes Visuais  (ver anexo 22E) - 

Responderam onze alunos ao questionário não identificado 
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Comentários: Cinco dos alunos não fizeram comentários à avaliação, seis alunos 

fizeram: 

AB – “Se tivesse dado menos faltas e me ter esforçado mais julgo que podia ter subido a 

nota” 

AS – “Acho que mereço um 5” 

FF  – “Eu acho que mereço um três porque eu esforcei-me, e eu fiz os trabalhos quase 

todos” 

MI – “Neste período gostei das coisas que realizamos nesta disciplina, foi diferente mas 

mesmo assim no meu ver, acho que piorei nas competências artísticas” 

MM – “Eu mereço um 2 porque não me tenho expressado muito à dias que até a 

professora diz que eu não fasso nada” 

NV – “Este semestre esforcei-me mas poderia ter feito mais” 
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 Relativamente ao funcionamento das aulas, a professora: 
 

- dá a conhecer as regras 

 
Nunca  Raramente  Por vezes  Frequentemente  Sempre 

         

 

- faz cumprir com as regras 
 

Nunca  Raramente  Por vezes  Frequentemente  Sempre 

         

 

- promove ambientes favoráveis à aprendizagem 

 
Nunca  Raramente  Por vezes  Frequentemente  Sempre 

         

 

 

 

 Durante as aulas, a professora: 

 

- utiliza material adequado para eu compreender a matéria 

 
Nunca  Raramente  Por vezes  Frequentemente  Sempre 

         

 

- encontra novas formas de explicar a matéria quando eu não compreendo 

 
Nunca  Raramente  Por vezes  Frequentemente  Sempre 

         

 

- explica a matéria de forma interessante 

 
Nunca  Raramente  Por vezes  Frequentemente  Sempre 

         

 

 

 

 Os trabalhos realizados ao longo do ano foram um contributo para a minha 

aprendizagem 

 
Não   Em parte   Sim 

       

 



 
 

Qual a visita de estudo que gostaste mais de realizar e porquê? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 
Em qual sentiste que aprendeste mais coisas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 Sugestões de pontos a melhorar (pontos que não funcionaram ou que podiam 

funcionar melhor): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

 

 Relativamente à avaliação: 

 

- sinto que esta foi justa 
 

Não   Em parte   Sim 

       

 

 

 

 

Turma 8º__PA__ 

 
 
 
 
 
 
 

 
O(A) Professor(a) 

___________________________________ 



Análise da Ficha de Balanço final da disciplina de Artes Visuais (ver Anexo 22E) - 

Responderam onze alunos ao questionário não identificado 

  Nunca Raramente Por vezes Frequentemente Sempre 
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: 

Dá a conhecer as regras 1  2 1 7 

Faz cumprir as regras 1  1 2 7 

Promove ambientes 

favoráveis à aprendizagem 1  1 5 4 
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ra

: 

Utiliza material adequado 

para eu compreender a 

matéria 1  2 3 6 

Encontra novas formas de 

explicar a matéria quando 

eu não compreendo 1  1 2 7 

Explica a matéria de forma 

interessante 1 1 2 3 4 

 

Os trabalhos realizados ao longo do ano foram um contributo para a minha 

aprendizagem:  

Não Em parte Sim 

1  10 

 

Qual a visita de estudo que gostaste mais de realizar e porquê? 

Não respondeu Tinta nos Nervos Observadores Isto é arte? 
Olhar, ver e 

interpretar 

7 3   1 

Justificações: “Porque foi interessante”, “porque estava a começar a perceber o que é 

arte”. 



Em qual sentiste que aprendeste mais? 

Não respondeu Tinta nos Nervos Observadores Isto é arte? 
Olhar, ver e 

interpretar 

5 1  2 3 

 

Sugestões de pontos a melhorar (pontos que não funcionaram ou que podiam 

funcionar melhor). 

Dez alunos não responderam à pergunta, um aluno sugeriu mais actividades práticas. 

Relativamente à avaliação: sinto que esta foi justa 

Não Em parte Sim 

2 1 7 

 

 

 

 

 

 



Descrição dos critérios de avaliação do desenvolvimento criativo 

Fluência – avaliação do nº de respostas correctas com compreensão dos conteúdos e 

conceitos explorados, e sua transferência para a aplicação dos mesmos em novas 

situações. Refere-se ao cumprimento das premissas do exercício e às ideias que 

resultam da sua aplicação.  

 Na primeira actividade corresponde à presença dos 3 ou 5 rectângulos com 

imagens com pormenores significativos ou que comuniquem qualquer sensação 

em particular, contribuindo para a história (dependendo da fase do exercício, 3 

na primeira fase e 5 na segunda e terceira fase), de um cartão com o título e 

outro com a palavra fim, e do cumprimento da composição linha/página.  

 Na segunda actividade corresponde à presença das 5 vinhetas/imagens com 

pormenores significativos ou que comuniquem qualquer sensação em particular 

contribuindo para a história, da vinheta do título e do fim, à pesquisa dos 

elementos necessários à realização do trabalho (se trouxeram as imagens, se as 

pesquisaram na aula ou se foi o professor que forneceu face à mensagem 

pretendida), à escolha dos 3 planos de visão diferentes, composição da prancha e 

escala dos desenhos em relação à página. 

Flexibilidade – avaliação da variedade elementos usados e quantidade de relações 

estabelecidas entre os diferentes elementos (depende do numero de categorias do 

pensamento a que o aluno recorre para estabelecer essas relações) e à não proximidade 

entre as imagens seleccionadas (não selecção de imagens em sequência) 

 Na primeira actividade corresponde à relação estabelecida entre o tema da 

mensagem e as imagens selecionadas (directa ou indirecta) e à não proximidade 

das imagens no original (não selecção de imagens em sequência), ou seja 

sugerindo o recurso a diferentes categorias do conhecimento. Orientação, 

dimensão e tipo de letra utilizado. Na Fase 3 corresponde também à pertinência 

dos enquadramentos feitos pelos alunos face ao tema da mensagem.  

 Na segunda actividade pressupõe também a quantidade de experiências 

realizadas/propostas de trabalho diferentes (estudos), quer ao nível do desenho 

em cada vinheta, da composição global ou da cor, com o objectivo de elaborar a 

Banda Desenhada final. Orientação, dimensão e tipo de letra utilizado. 

Sobreposição do título na imagem. 



Originalidade – avaliação da capacidade do aluno em recodificar as imagens 

selecionadas, atribuindo novos significados e em apresentar soluções novas, fugindo aos 

estereótipos. É também um critério de infrequência estatística e pode ser avaliado a 

partir da surpresa que o produto criativo causa no avaliador. 

 Na primeira actividade refere-se à capacidade de criar mensagens diferentes 

das implícitas nas imagens, à escolha da composição (composição diferente dos 

exemplos apresentados ao nível da forma e da estrutura organizativa) e ao grau 

de surpresa que o produto final provocou no avaliador.  

 Na segunda actividade corresponde à capacidade de alteração da imagem de 

apoio ao trabalho (uso da imagem só como auxiliar ao desenho, sem copiar a sua 

totalidade) e ao não recurso às imagens estereotipadas.  

Elaboração – avaliação da diversidade existente nos elementos usados e ao rigor na 

construção das ideias. Está relacionada com a construção e representação das ideias e 

tratamento dos pormenores.  

 Na primeira e segunda actividade refere-se à capacidade de selecionar ou criar 

imagens que sobrevivem isoladamente como mensagem associada ao tema, ricas 

pela sua diversidade, rigor na construção das ideias (lógica na sequência de 

imagens utilizadas) e número de palavras do título.  

 Na segunda actividade acresce ainda a riqueza da dinâmica criada pelas 

dimensões das vinhetas – composição dinâmica (vinhetas de diferentes 

dimensões contribuindo para o desenvolvimento da mensagem visual) e estática 

(recurso ao mesmo ritmo nas dimensões da vinheta, não sendo consequência de 

uma intensão) -, capacidade em escolher os planos de visão de cada vinheta 

(recurso a planos de visão que são uma mais valia para a transmissão da 

mensagem quer da imagem isolada, quer do conjunto de imagens). 

Adequação – eficácia na comunicação visual das ideias (obriga a compreensão de que 

todos os elementos contribuem para a eficácia da comunicação). 

 Na primeira e segunda actividade verifica-se pela legibilidade da mensagem 

transmitida face ao título.  

 Na segunda actividade acresce a capacidade de escolha do material adequado, 

suporte e meio actuante, face ao tipo de trabalho e à capacidade do aluno em 

dominar a técnica.  

Apreciação Global – avaliação da leitura do trabalho como um todo tendo em conta a 

sua composição, o rigor da apresentação e a criatividade da proposta. 
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AB e KA 4 4 4 4 3 4 3,8 AB 4 3 4 3 3 4 3,4

AS e NV 5 2 3 2 3 2 3 AS

FF, IM e IG 5 4 4 5 4 4 4,4 CA

FN e RC 5 3 3 3 5 3 3,8 FN 4 3 3 3 4 3 3,4

MI, MM e RI 5 3 4 4 4 4 4 FF 5 3 3 4 5 4 4

RL e TM 4 1 5 5 2 2 3,4 IM 5 3 2 3 4 2 3,4

4,7 2,8 3,8 3,8 3,5 3,2 Média IG

KA 4 3 3 3 3 4 3,2

MI 5 4 4 3 2 2 3,6

MM 5 4 3 4 4 3 4

RC 5 3 5 4 4 3 4,2

RL 2 2 2 1 4 1 2,2

RI 4 2 2 3 4 4 3

TM 5 3 4 3 1 3 3,2

NV 2 3 2 2 2 1 2,2

4,2 3,0 3,1 3,0 3,3 2,8 Média

Legenda

Alunos que não realizaram o trabalho

Avaliação da Primeira Actividade - Fase 1
Avaliação da Primeira Actividade - Fase 2
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AB 5 4 4 4 5 4 4,4 AB 3 4 3 3 3 2 3,2

AS AS 4 5 3 5 5 4 4,4

CA CA

FN 4 4 4 5 3 4 4 FN 4 4 3 4 5 3 4

FF 4 4 5 4 3 4 4 FF 3 3 2 3 3 3 2,8

IM IM 2 1 1 2 1 1 1,4

IG IG 3 1 1 1 1 1 1,4

KA 5 4 3 3 3 4 3,6 KA 4 4 3 4 4 4 3,8

MI 5 4 3 4 5 4 4,2 MI 5 4 4 5 5 5 4,6

MM 3 2 4 2 3 2 2,8 MM 3 3 4 2 3 3 3

RC 2 2 4 3 2 2 2,6 RC 4 4 5 4 5 4 4,4

RL RL 3 2 3 2 5 2 3

RI 4 3 2 4 4 3 3,4 RI 4 3 2 3 4 3 3,2

TM TM 3 2 2 3 2 1 2,4

NV 5 3 2 4 4 2 3,6 NV 4 3 4 3 4 4 3,6

4,1 3,3 3,4 3,7 3,6 3,2 Média 3,5 3,1 2,9 3,1 3,6 2,9 Média

3,7

Legenda

Média dos 

alunos que 

terminaram o 

trabalho

Alunos que não realizaram o trabalho

Avaliação da Primeira Actividade - Fase 3 Avaliação da Segunda Actividade





Níve

l
5% Níve

l
5% Nível 20% Nível 10% Níve

l
5% Nível 10% Nível 10% Nível 10% Níve

l
5% Níve

l
10% Níve

l
5% Níve

l
5% Nível 100%

1 AB 3 3 3 3 3 12 3 6 3 3 3 6 3 6 2 4 1 1 2 4 1 1 1 1 2,3 46,7

2 AS 5 5 5 5 5 20 5 10 5 5 3 6 5 10 5 10 5 5 4 8 5 5 5 5 4,8 95,0

3 CA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

4 FN 4 4 4 4 3 12 3 6 2 2 3 6 4 8 3 6 2 2 3 6 3 3 2 2 3,0 60,0

5 FF 5 5 4 4 4 16 4 8 4 4 3 6 4 8 3 6 5 5 3 6 4 4 3 3 3,8 76,7

6 IM 3 3 3 3 2 8 2 4 2 2 3 6 2 4 2 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1,9 38,3

7 IG 3 3 3 3 3 12 3 6 3 3 3 6 3 6 2 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2,3 45,0

8 KA 5 5 5 5 5 20 5 10 5 5 3 6 5 10 5 10 5 5 4 8 4 4 4 4 4,6 91,6

9 MI 5 5 5 5 5 20 5 10 5 5 4 8 5 10 4 8 5 5 4 8 4 4 4 4 4,6 91,6

10 MM 3 3 3 3 2 8 2 4 3 3 3 6 2 4 2 4 5 5 2 4 2 2 2 2 2,6 51,7

11 RC 5 5 4 4 3 12 2 4 2 2 3 6 3 6 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2,7 53,3

12 RL 3 3 3 3 2 8 2 4 2 2 2 4 3 6 2 4 2 2 1 2 1 1 1 1 2,0 40,0

13 RI 3 3 3 3 2 8 3 6 3 3 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2,5 50,0

14 TM 3 3 2 2 2 8 2 4 2 2 2 4 2 4 2 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1,8 35,0

15 NV 4 4 4 4 4 16 5 10 5 5 4 8 5 10 4 8 5 5 5 10 5 5 5 5 4,6 90,0
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Escola Secundária com 3ºCiclo Romeu Correia  - AV - 2010/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3º Período                                                                                                                                                                                                                                                                            

Exercício da Banda Desenhada

Conhecimentos
Compreensão/Aplicaçã

o
Processos Técnicas

Nota Final
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8ºPA 

 Escola Secundária com 3º ciclo de Romeu Correia 

Artes Visuais – Ano lectivo 2010/2011 

2º Período  3º Período  
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1 AB 4 5 4 4 2 3 3 3 28 

3 3 3 4 2 3 3 3 24 

2 AS 1 3 3 3 3 4 3 4 24 

4 4 5 4 4 4 4 4 33 

3 CA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 FN 4 5 5 4 5 4 5 5 37 

1 2 3 3 5 0 2 0 16 

5 FF 3 4 3 3 3 2 2 3 23 

4 2 2 1 3 3 2 2 19 Legenda: Nível 1: Não Revela. Deve mudar a sua atitude 

6 IM 3 4 3 4 3 3 3 3 26 

4 3 3 3 3 3 3 3 25                   Nível 2: Revela Pouco. Deve empenhar-se mais. 

7 IG 1 3 2 2 2 3 2 2 17 

2 3 2 2 2 3 2 2 18                   Nível 3: Revela. Mas deve empenhar-se mais. 

8 KA 5 5 5 4 5 5 5 5 39 

5 4 4 4 5 5 4 5 36                   Nível 4: Revela Bastante. 

9 MI 4 5 4 3 2 3 4 3 28 

5 4 4 4 2 5 4 5 33                   Nível 5: Revela muito e sempre. Deve continuar. 

10 MM 4 4 4 4 4 4 3 3 30 

5 4 4 4 4 4 3 4 32 

11 RC 4 3 3 3 2 3 3 3 24 

4 2 3 3 3 3 2 3 23 

12 RL 5 4 3 3 3 2 2 2 24 

4 2 2 2 3 2 1 2 18 

13 RI 5 4 3 3 3 3 3 3 27 

5 4 3 2 2 4 2 4 26 

14 TM 4 3 3 3 5 3 1 1 23 

3 2 2 2 5 1 1 1 17 

15 NV 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

3 4 5 4 5 4 4 4 33 

 



1.1.1. Caracterização da Escola 

A Escola Secundária com 3º ciclo do Ensino Básico Romeu Correia é sede do 

Agrupamento de Escolas Romeu Correia, constituído por várias escolas do 2º e 3º ciclo, 

do ensino basco e jardim-de-infância. Localiza-se no Feijó, concelho de Almada. É uma 

escola do ensino regular, nomeadamente do ensino Básico, ao nível do 3º ciclo, e 

Secundário. Disponibiliza Cursos de Formação e Educação, do Ensino Profissional e um 

PIEF
1
, numa procura de dar uma resposta educativa mais abrangente, sendo também 

uma escola de referência para alunos Cegos e de Baixa Visão pertencentes ao Distrito de 

Setúbal.  

Está inserida numa zona habitacional, com algum comércio e serviços, sendo 

ladeada por outra escola do ensino Básico, a Escola Básica do 2º e 3º Ciclo da 

Alembrança. Tem ainda a poucos metros a Biblioteca Municipal José Saramago, que 

está inserida no Centro Cívico do Feijó. 

O edifício da escola é recente (3 anos) estando por isso em bom estado de 

conservação. É constituído por três blocos retangulares, unidos entre si por um corredor 

longitudinal central (coberto). Os dois primeiros blocos são compostos por dois pisos, 

sendo neles que se concentram tanto as salas de aulas como a parte administrativa e 

diretiva. No terceiro bloco, de piso único, está localizado o Bar, o Refeitório e a 

Papelaria. Todo o edifício é circundado por zonas (e pátios) exteriores. 

 

1.1.2.  A população escolar 

A Escola Secundária com 3º ciclo do Ensino Básico Romeu Correia é frequentada 

por 954 alunos internos e 15 externos
2
 (alunos do PIEF), dos quais 841 alunos estão 

matriculados no ensino regular (356 alunos no Básico e 485 alunos no Secundário) e 113 

alunos matriculados no ensino profissional (66 alunos no Básico e 47 no Secundário). 

 A sua comunidade escolar é muito heterogénea, recebendo estudantes provenientes 

de meios socioeconómicos e culturais muito diferentes. De entre a sua população 

podemos encontrar alunos pertencentes a uma classe média, ou alunos que vivem num 

contexto social problemático, em agregados familiares com rendimentos económicos 

                                                        
1 Programa Integrado de Educação e Formação. 
2 Os alunos externos são alunos que não estão inscritos na escola, mas que através de um protocolo estabelecido entre 

a escola e o XXX, frequentam o recinto escolar enquanto alunos do PIEF. 



muito reduzidos, e com carências de nível afetivo muito demarcadas. Recebe alunos, em 

que os próprios ou os Encarregados de Educação são de origem não portuguesa, 

principalmente de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP); mas 

também de países do Leste Europeu, da Europa Central e do Brasil, embora em menor 

número. 

 



Enquadramento do Curso de Educação e Formação 

Os cursos de Educação e Formação são uma alternativa de resposta ao cumprimento da 

escolaridade obrigatória, ao nível do Básico (2º e 3º ciclo) e do Secundário. Deste modo 

as escolas pretendem proporcionar aos jovens um conjunto de ofertas diferenciadas que 

lhes permitirão a obtenção de qualificações profissionais certificadas, através de um 

percurso flexível e ajustado ao interesse dos mesmos. 

Destinam-se a jovens com idade igual ou superior a 14 anos, sem qualificação 

profissional e em risco de abandono escolar, ou que já abandonaram a escola. Contudo 

também servem de opção de jovens desmotivados com o percurso do ensino regular e 

que procuram qualificações que os orientem nas suas escolhas profissionais
1
.  

Esta resposta educativa visa os seguintes objetivos gerais: a promoção do sucesso 

escolar; a prevenção dos diferentes tipos de abandono escolar; a promoção do regresso 

ao sistema de ensino de jovens sem qualquer qualificação profissional; a promoção da 

aquisição progressiva de níveis mais elevados de qualificação; a promoção de um 

continuum de formação e a promoção do interesse pela aprendizagem numa perspectiva 

de educação e formação ao longo da vida. Os alunos podem escolher o CEF a frequentar 

de entre as diferentes áreas de oferta. 

Independentemente do tipo de curso, os CEF integram quatro componentes de 

formação: Sócio-cultural, Cientifica, Tecnológica e Prática, Sendo que a componente 

Científica e Tecnológica englobam disciplinas específicas à área do curso de formação e 

a Prática é direcionada para um estágio em contexto de trabalho. Cada disciplina tem 

uma carga horária a cumprir ao longo do ano letivo, ao fim do qual a disciplina ou o 

domínio está concluída. Nesse sentido as regras são muito restritas ao nível da 

assiduidade, o aluno tem de frequentar no mínimo 90% da carga horária total de cada 

disciplina para que possa ser aprovado. 

Quanto à avaliação esta é contínua e tem um carácter regulador, estando previsto um 

reajustamento do processo ensino-aprendizagem, bem como o estabelecimento de 

planos de recuperação que permitam a apropriação pelos alunos/formandos de método 

de estudo e trabalho, proporcionando simultaneamente o desenvolvimento de atitudes e 

capacidades que favoreçam uma autonomia na realização das aprendizagens. Esta 

avaliação realiza-se por disciplina ou domínio e por componente de formação, a 

                                                        
1 Regulamento dos cursos de Educação e Formação, Despacho conjunto nº 453/2004, DR 175, série II, de 2004-07-

27. 



avaliação por componente de formação expressa-se numa escala de 1 a 5, no caso do 

ensino básico. 

No final do curso, os alunos serão submetidos a uma Prova de Avaliação Final (PAF), 

englobada na Formação em Contexto de Trabalho (Estágio) e em caso de aprovação 

obterão um certificado de conclusão do respetivo ciclo. 
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1. Caracterização da Disciplina 
 

Artes Visuais é uma Disciplina Específica, integrante da Componente de Formação Científica dos 

Cursos de Educação e Formação1 para as seguintes Áreas de Formação: Audiovisuais e Produção 

dos Média e Artesanato. 

 

Este modelo de formação, constituído pelos Cursos de Educação e Formação, visam as seguintes 

finalidades gerais: 

• promoção do sucesso escolar; 

• prevenção dos diferentes tipos de abandono escolar; 

• promoção do regresso ao sistema de ensino de jovens sem qualquer qualificação profissional; 

• promoção da aquisição progressiva de níveis mais elevados de qualificação; 

• promoção de um continuum de formação; 

• promoção do interesse pela aprendizagem numa perspectiva de educação e formação ao longo 

da vida. 

 

De acordo com uma necessária articulação curricular destas formações profissionalizantes com o 

ensino regular, o programa desta disciplina foi concebido com base nos princípios conceptuais da 

Educação Visual do 3º ciclo do ensino básico. O elenco de conteúdos resultou do que se considerou 

ser o núcleo essencial e estruturante para uma disciplina desta natureza – de nítido pendor para a 

Educação Artística e Estética – mas, necessariamente adaptado ao número de horas disponíveis no 

contexto deste currículo, assim como às necessidades educativas e formativas dos jovens que, não 

pretendendo, de imediato, prosseguir estudos no âmbito das restantes alternativas de educação e 

formação, preferem aceder a uma qualificação profissional mais consentânea com os seus interesses 

e expectativas1. 

 

O programa das Artes Visuais está estruturado, globalmente, em cinco módulos. A organização 

destes módulos contém uma intenção de sequencialidade, visando um desenvolvimento progressivo 

de competências específicas essenciais e estruturantes na área da expressão e da comunicação 

visual. Porém, a estrutura modular de um programa desta natureza, tendo em conta a complexidade 

de tipologias de formação às quais se tem de adaptar, permite também encarar cada um dos módulos 

como um todo coerente e específico para determinado âmbito de aprendizagens. 

                                                           
1 Despacho conjunto nº 453/2004, de 27 de Julho. 
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Assim, pode dizer-se que, do ponto de vista global, estas orientações programáticas visam o 

desenvolvimento do processo criativo, descrito de forma metodológica em três vertentes: uma 

favorecendo a expressão livre, a outra associada ao desenvolvimento de uma ferramenta essencial 

na estruturação do pensamento visual, que é o Desenho, e a terceira, o processo metodológico do 

Design. Estas três dimensões são, pois, o ponto de partida para uma aprendizagem que integra os 

aspectos criativos, afectivos, psicomotores e cognitivos dos alunos, enquanto seres individuais e 

enquanto seres sociais, preponderantes para o desenvolvimento das competências específicas desta 

área de estudos, mas fundamentais também no âmbito do desenvolvimento de competências gerais e 

transversais. 

 

A expressão livre, como processo intuitivo e simultâneo, é uma forma de expressão que se centra no 

indivíduo, nas suas necessidades de equilibração com o meio envolvente e que, partindo da 

aprendizagem de uma linguagem visual com a sua gramática própria, é capaz de produzir imagens e 

formas comunicativas que expressam ideias e sentimentos. 

 

O Desenho, como exercício básico insubstituível de toda a linguagem plástica, deve ser entendido 

como atitude expressiva que deixa perceber diferentes modos de ver, de sentir e de ser; como uma 

metodologia para a invenção de formas provenientes de pensamentos, ideias e utopias; como registo 

de observações; como instrumento para a construção rigorosa de formas e como processo de 

sintetização de informação. 

 

O processo de design, como estratégia de desenvolvimento da autonomia, é um instrumento 

metodológico que visa a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências, mas o 

seu propósito último é o da resolução de problemas concretos, propiciando desta forma uma melhor e 

mais eficaz ligação do aluno à vida real. 

 

As finalidades desta disciplina são: 

• desenvolver a imaginação na busca de propostas alternativas, no conhecimento de novos 

factos, na exploração de técnicas e materiais e na reflexão sobre os resultados obtidos; 

• desenvolver a criatividade na expressão e na comunicação visual e na aplicação consciente do 

processo de resolução de problemas; 

• desenvolver o espírito crítico e a fundamentação de juízos visuais próprios, e não os que lhe 

são “impostos”, de que necessita para tomar decisões na contínua escolha entre alternativas; 

• desenvolver as capacidades psicomotoras na necessidade de empregar técnicas de 

representação e na realização de objectos e produtos que exigem a manipulação de 

instrumentos e de materiais envolvendo operações técnicas; 
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• desenvolver a autonomia na busca de novos conhecimentos e na resolução de qualquer 

problema através da interiorização de um processo de actuação; 

• desenvolver a auto-confiança na satisfação da actividade conseguida; 

• desenvolver a auto-estima pessoal e o sentido social através do trabalho de grupo, que 

determina a importância das diferenças individuais como contribuição para a resolução eficaz 

de um problema comum; 

• desenvolver o sentido social, a vontade para melhorar a qualidade de vida através da 

observação, análise e discussão de problemas que se põem à sociedade. 
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2. Visão Geral do Programa 
 

Para uma compreensão global do programa de Artes Visuais, a informação que se segue está 

organizada em 3 quadros de modo a permitir uma visão integrada do mesmo. Ou seja, partindo-se de 

uma percepção de macro estrutura, se quisermos – com a integração da disciplina de Artes Visuais 

no contexto alargado dos Cursos de Educação e Formação e das saídas profissionais que permite 

(quadro 2) –, passa-se por uma observação mais circunscrita – a da sua organização curricular, isto 

é, da adequação dos módulos nas diversas tipologias de formação e da certificação profissional que 

permitem (quadro 1) – terminando-se, por último, no acesso restrito à disciplina, ela própria – através 

da sua estrutura modular global e do carácter formativo de cada um dos seus módulos constituintes 

(quadro 3). 

 

Importa referir que, do total de horas disponíveis para a disciplina de Artes Visuais, cerca de 80% são 

destinadas ao desenvolvimento curricular dos módulos que constam deste programa e as restantes 

horas,  cerca de 20%, constituem-se como um conjunto de horas a serem geridas pelo professor quer 

a nível global, quer a nível de cada módulo, para desenvolvimento de actividades necessárias à 

consecução dos objectivos de aprendizagem, tais como actividades de remediação, de reorientação, 

de aprofundamento e ainda para avaliação diagnóstica ou aquisição de pré-requisitos. 

 

1 
 

PROGRAMA DE ARTES VISUAIS – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

MÓDULOS SUA INSERÇÃO 
NOS CURSOS Nº DE ANOS Nº DE HORAS/AULAS CERTIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

1 18 h  

2 16,5 h 

3 16,5 h 

4 

Tipo 2 2 anos 

70
,5

 h
 

19,5 h 

5 Tipo 3 1 ano 

2 
an

os
 

21 h 

Nível 2 
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2 
 

AS ARTES VISUAIS DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO FORMAÇÃO[1]  E AS SAÍDAS PROFISSIONAIS 
 

ARTES VISUAIS [COMPONENTE CIENTÍFICA] CURSOS/SAÍDAS 
PROFISSIONAIS 

ÁREAS DE 
FORMAÇÃO[2] 

TIPOLOGIAS DOS  
PERCURSOS DE 

FORMAÇÃO[1] 
 

TIPO[1] MÓDULOS 

Operador de Pré- 
-Impressão 

Operador Gráfico 
de Acabamentos 

1 – Expressão Plástica 

Operador de 
Impressão 

Operador de 
Fotografia 

Audiovisuais e 

Produção dos 

Média 

2 – Desenho de Observação 

Artesão Canteiro 

Artífice 
Encadernador 

3 – Expressão da Cor 

Tecelão de 
Tapeçarias 

Artesão Pintor de 
Azulejo 

2 

4 – Desenho Geométrico 

Oleiro de Roda 

Artífice Floral 

Artesão de Ferro 

Calceteiro 

Artesanato 

Tipo 2 
e 

Tipo 3 

A
R

T
E

S
 

V
I

S
U

A
I

S
 

 3 5 – Metodologia Projectual Aplicada 

 

[1]
 Despacho conjunto nº 453/2004, de 27 de Julho. 

[2]
 No contexto destas duas Áreas de Formação, existem actualmente estes cursos (correspondentes às respectivas saídas profissionais) que 

atribuem o Certificado Profissional de Nível 2. Contudo, novos cursos poderão vir a ser estruturados, de acordo com as novas exigências de 

saídas profissionais, pelo que a disciplina de Artes Visuais, num contexto de desenvolvimento de competências alargadas, poder-se-á 

enquadrar, tanto quanto possível, numa mais ampla e diversificada oferta de formações profissionalizantes. 
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3 
 

VISÃO GERAL DA DISCIPLINA DE  ARTES VISUAIS 
 

MÓDULOS APRESENTAÇÃO 

1 – Expressão Plástica 

Com este módulo, pretende-se que o aluno desenvolva as suas 

capacidades expressivas no âmbito da Comunicação Visual, através 

da utilização consciente de alguns dos Elementos Estruturais da 
Linguagem Plástica [ponto, linha e textura] e da manipulação 
expressiva de alguns materiais e técnicas, como meios e formas de 

expressão. 

2 – Desenho de Observação 

Com este módulo, pretende-se que o aluno estimule as suas 

capacidades de percepção visual da Forma, compreendendo alguns 

dos factores inerentes fundamentais nesse processo - como a 

estrutura, a proporção, o volume e a luz/sombra – e desenvolvendo 

competências no âmbito da representação através do desenho de 
observação de formas naturais e artificiais. 

3 – Expressão da Cor 

Com este módulo, pretende-se que o aluno fique com alguns 

conhecimentos fundamentais sobre Luz/Cor, mediante uma abordagem 

científica da cor/luz e da cor/pigmento e do fenómeno psico-fisiológico 

da Visão, para que possa, então, aplicar conscientemente a Cor numa 

composição visual, através da exploração técnica e expressiva de 

alguns materiais de pintura. 

4 – Desenho Geométrico 

Com este módulo, pretende-se que o aluno desenvolva competências 

ao nível do desenho rigoroso, através da construção de figuras 
geométricas inscritas na circunferência e da aplicação do conceito de 

ESTRUTURA, nomeadamente de estrutura modular, utilizando as 

construções geométricas aprendidas na realização de um padrão. 

5 – Metodologia Projectual 
Aplicada 

Com este módulo, pretende-se que o aluno desenvolva competências 

básicas ao nível da Metodologia de Trabalho de Projecto. Pretende-se 

igualmente que seja capaz de conceber – mediante a compreensão do 

conceito de forma/função –, de manipular a Forma tridimensional – 

construindo uma pequena maqueta – e de a representar bi e 

tridimensionalmente utilizando um sistema triédrico de projecções 

ortogonais – método europeu – e  as perspectivas convencionais – 
isométrica e cavaleira. 
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3. Competências a Desenvolver 
 

De um ponto de vista global, os Cursos de Educação e Formação visam o desenvolvimento das 

seguintes competências transversais, ser capaz de: 

• comunicar correctamente em língua portuguesa. 

• comunicar em língua estrangeira. 

• utilizar o raciocínio matemático para resolver problemas do quotidiano. 

• utilizar tecnologia multimédia para recolher, analisar, produzir e divulgar informação. 

• ter espírito de iniciativa no âmbito do empreendedorismo. 

• adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a 

determinados objectivos (aprender a aprender). 

• interagir de forma cívica em sociedade. 

• desenvolver, harmoniosamente, o corpo e o espírito numa perspectiva pessoal e inter-pessoal; 

• desenvolver a curiosidade pelo meio envolvente. 

• mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para 

resolver problemas do quotidiano. 

 

Quanto a este programa específico de Artes Visuais, tal como foi dito no capítulo da Caracterização 

da Disciplina [1], ele foi concebido com base num olhar atento ao currículo do Ensino Básico – 3º ciclo 

– e ao programa de Educação Visual. Assim, o quadro que se segue permite-nos observar, de forma 

clara, a articulação que se pretende que exista, no que respeita ao enunciado das competências a 

desenvolver, em todos estes documentos de desenvolvimento curricular. 
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4 
 

O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E 
A RELAÇÃO DO PROGRAMA DE ARTES VISUAIS COM O 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

[1]
 E A DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
[2] 

[EDUCAÇÃO VISUAL] 
ARTES VISUAIS 

COMPETÊNCIAS GERAIS – 3º CICLO
[2] 

 SUAS DIMENSÕES 
 

MÓDULOS COMPETÊNCIAS VISADAS 

1 

 Reconhecer a importância das artes visuais como valor cultural indispensável ao desenvolvimento do ser 

humano. 

 Utilizar diferentes técnicas e meios expressivos de representação. 

 Identificar e aplicar os elementos estruturais da linguagem plástica – ponto, linha, e textura. 

 Conhecer conceitos e vocabulário específico das Artes Visuais. 

 Conceber e organizar espacialmente o campo visual, dominando regras elementares de composição. 

2 

 Desenvolver a percepção visual das formas no espaço, através da compreensão dos factores que as 

determinam: a estrutura, a proporção, o volume e a relação luz/sombra. 

 Entender o Desenho como um meio para a representação expressiva de formas. 

 Desenvolver a motricidade, através do desenho de observação de elementos naturais e artificiais, 

manipulando conscientemente os factores determinantes da forma – estrutura, proporção, volume e 

iluminação (luz/sombra). 

 Criar composições a partir de observações directas, utilizando os elementos e os meios da expressão 

visuais. 

(1) Mobilizar saberes culturais, 

científicos e tecnológicos para 

compreender a realidade e para abordar 

situações e problemas do quotidiano. 
 

(2) Usar adequadamente linguagens das 

diferentes áreas do saber cultural, 

científico e tecnológico para se 

expressar. 
 

(3) Usar correctamente a língua 

portuguesa para comunicar de forma 

adequada e para estruturar pensamento 

próprio. 
 

(4) Usar línguas estrangeiras para 

comunicar adequadamente em 

situações do quotidiano e para 

apropriação de informação. 
 

(5) Adoptar metodologias 

personalizadas de trabalho e de 

aprendizagem adequadas a objectivos 

visados. 
 

(6) Pesquisar, seleccionar e organizar 

informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável. 

• Apropriação das 

linguagens 

elementares das 

artes. 

 
 
 
• Desenvolvimento 

da capacidade 

de expressão e 

comunicação. 

 
 
 
• Desenvolvimento 

da criatividade. 

 
 
 
• Compreensão 

das artes no 

contexto. 

 

FRUIÇÃO- 

-CONTEMPLAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
PRODUÇÃO- 
-CRIAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
REFLEXÃO- 

-

INTERPRETAÇÃO 

A
R

T
E

S
 

3 

 Compreender a natureza da Cor e a sua relação com a Luz. 

 Compreender, de forma elementar, o fenómeno psico-fisiológico na visão das cores, do movimento e da 

terceira dimensão (visão estereoscópica). 

 Entender os mecanismos perceptivos da Luz/Cor: a síntese aditiva e subtractiva, os contrastes e 

harmonias e suas implicações funcionais. 

 Ser capaz de apreciar o mundo que o rodeia com maior sensibilidade estética, através do desenvolvimento 

de uma cultura artística feita a partir de referências consagradas nas Artes Visuais. 

 Ser capaz de utilizar técnica e expressivamente alguns materiais de desenho e pintura e de aplicar 

conscientemente os valores cromáticos nas suas experimentações plásticas. 
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CONT. 
 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
[2] 

[EDUCAÇÃO VISUAL] 
ARTES VISUAIS 

COMPETÊNCIAS GERAIS – 3º CICLO
[2] 

 SUAS DIMENSÕES 
 

MÓDULOS COMPETÊNCIAS VISADAS 

4 

 Reconhecer o Desenho como um meio para a representação rigorosa de formas. 

 Reconhecer a geometria plana como interpretação da Natureza e princípio organizador da Forma. 

 Desenvolver a motricidade, através do desenho rigoroso de construções geométricas de figuras planas, 

com o auxílio de instrumentos de desenho apropriados (régua, esquadro, compasso, etc.). 

 Conhecer o conceito de estrutura modular regular e aplicá-lo criativamente na construção de um padrão 

geométrico (módulo/padrão). 

 Reconhecer e dar valor a formas artísticas de diferentes culturas, identificando o universal e o particular 

(na azulejaria, por ex.). 

 
 
(7) Adoptar estratégias adequadas à 

resolução de problemas e à tomada de 

decisões. 

 
(8) Realizar actividades de forma 

autónoma, responsável e criativa. 

 
(9) Cooperar com outros em tarefas e 

projectos comuns. 

 
(10) Relacionar harmoniosamente o 

corpo com o espaço, numa perspectiva 

pessoal e interpessoal promotora de 

saúde e de qualidade de vida. 

 

 

 

5 

 Conceber projectos, aplicando a metodologia projectual, e organizar com funcionalidade e equilíbrio 

objectos/produtos bi ou tridimensionais. 

 Desenvolver as capacidades psicomotoras na realização das várias fases do projecto. 

 Compreender e aplicar o conceito de forma/função, através da concepção e realização de um 

objecto/produto com design. 

 Compreender, de forma elementar, as relações do Homem com o espaço: proporção, escala, ergonomia e 

antropometria. 

 Compreender mensagens visuais expressas em diversos códigos. 

 Utilizar diferentes códigos de representação normalizada e convencional. 

 
Nota: Das 10 competências gerais que o aluno deverá ser capaz de mobilizar à saída da educação básica, aquelas cujos números se encontram a negro são as passíveis de desenvolvimento, tanto em Educação Visual do 

Ensino Básico, como em Artes Visuais dos Cursos de Educação e Formação. 

 
[1]

 Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro. 
[2]

 Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais – M.E. (www.min-edu.pt). 
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4. Orientações Metodológicas / Avaliação 
 

 

Já foi dito que o programa de Artes Visuais tem uma intenção de sequencialidade ao longo do 

desenvolvimento da sua estrutura modular, mas que esta intenção não colide, de forma alguma, com 

a co-existência de módulos estruturados, cada um deles, como um todo coerente e cujos objectivos 

específicos de aprendizagem visam o desenvolvimento de competências específicas. 

 

Neste contexto, para cada um dos módulos, exige-se um trabalho de planificação, por parte do 

professor, que compreenda diferentes unidades de trabalho, organizadas por tempos/aulas e que 

convoquem um conjunto específico de objectivos de aprendizagem e de conteúdos diferenciados. 

 

Tendo em conta que as duas tipologias de formação (Tipo 2 e Tipo 3) conferem, ambas, o certificado 

profissional de Nível 2, é desejável que o Módulo 5 seja contemplado também nos cursos do Tipo 2. 

Neste caso, após uma avaliação diagnóstica dos alunos, o professor pode entender introduzir o 

Módulo 5 neste percurso formativo, gerindo da melhor maneira os tempos dedicados aos primeiros 4 

módulos, de forma a poder promover nestes alunos o desenvolvimento de competências no âmbito 

da metodologia de trabalho de projecto. 

 

Para além deste trabalho prévio, pede-se ao professor que, de um ponto de vista genérico, promova: 

• e fomente uma interacção equilibrada entre as dimensões conceptual, teórica, prática e 

experimental do conhecimento e dos saberes, com o fim da assimilação e consolidação 

operativa eficaz dos conteúdos; 

• as aprendizagens baseadas na diversidade de experiências e actividades, recorrendo-se de 

diversos meios para os diferentes processos de trabalho e os distintos materiais a utilizar; 

• e estimule o prazer pela aprendizagem procurando proporcionar um bom ambiente de sala de 

aula, que se manifeste no trabalho e nas relações pessoais entre todos. Para isso, é importante 

ter em conta: 

– a melhor organização espacial possível no sentido de criar boas condições físicas 

de trabalho; 

– uma boa iluminação da sala de aula tendo em conta a especificidade do trabalho a 

realizar numa disciplina de Artes Visuais; 

– a possibilidade de promover um bom ambiente através de um fundo musical 
tranquilo [já que está provado que a música tem uma influência real no plano 

psicológico, e até no plano físico (molecular), como já o demonstrou a Ciência]; 
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• a avaliação formativa ao longo do processo de ensino-aprendizagem, contribuindo assim para a 

auto-regulação deste processo e para o seu planeamento, correcção e ajustamento 

indispensável; 

• a disseminação dos trabalhos realizados pelos alunos, de forma regular e sistemática (dentro 

das possibilidades e das dinâmicas da escola), com os objectivos de dar a conhecer a toda a 

comunidade escolar e aos próprios encarregados de educação (que devem ser convidados a ir 

à escola e a participar nestas mostras/exposições) o trabalho dos seus alunos e educandos, 

por um lado, e como forma de estimular e de desenvolver a auto-estima dos próprios alunos 

que os realizaram, por outro. 

 

No âmbito do processo de ensino-aprendizagem, e assim que se iniciem as actividades nesta 

disciplina, os alunos devem construir uma capa/portfofio para arquivo de todo o trabalho a 

desenvolver ao longo da disciplina. Para a construção desta capa, o professor pode fornecer o 

projecto ou permitir que os alunos concebam eles próprios o seu design, de forma a que se atinjam 

os seguintes objectivos: 

• permitir um momento de avaliação de diagnóstico, relativamente a algumas competências do 

saber-fazer que os alunos revelam logo de início do ano; 

• permitir uma interacção descontraída e um maior nível de conhecimento entre todos, durante a 

primeira actividade desenvolvida; 

• determinar a importância do portfolio, como uma colecção organizada e devidamente planeada 

de trabalhos produzidos pelo aluno durante um certo período de tempo2. 

 

A avaliação é um processo contínuo, indissociável do processo de ensino-aprendizagem, e deve 

procurar desempenhar, o melhor possível, o seu papel mais relevante: melhorar as aprendizagens 
dos alunos. Por outro lado, a avaliação também tem como função classificar, mediante critérios que 

resultem dos objectivos inicialmente traçados para uma dada unidade de trabalho. Assim, tendo em 

conta a importância do processo avaliativo em todas as suas dimensões, é absolutamente necessário 

que este seja o mais possível objectivo, que seja sempre transparente e que se revele participado, 
sem menosprezo, contudo, de uma dimensão subjectiva que também tem, mas que, por isso mesmo, 

deve ser assumida conscientemente. É neste contexto de domínio consciente e de abertura que o 

professor deve dar a conhecer aos seus alunos, logo no início do ano lectivo, como se processa a 

avaliação nesta disciplina. 

 

Sempre que for possível, e para que o trabalho a desenvolver com os alunos se verifique adequado 

ao nível dos seus conhecimentos e saberes prévios, tendo em conta as características destes cursos, 

sugere-se que no início de cada módulo se proceda a uma pequena actividade de avaliação 
diagnóstica para que, desta forma, o professor possa melhor planificar as unidades de trabalho que 

os alunos irão desenvolver. 

                                                           
2 Fernandes, D. (2005) Avaliação das Aprendizagens: Desafios às Teorias, Práticas e Políticas. Lisboa: Texto Editores, p. 86. 
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A classificação dos alunos em cada módulo e, no final, na própria disciplina de Artes Visuais (no 

contexto das várias Tipologias de Formação em que ela se integra) deve resultar não só das 

classificações atribuídas nas várias unidades de trabalho, mas também do próprio desempenho 
global do aluno no seu processo de aprendizagem, e que deve ter em conta, nomeadamente, os 

seguintes aspectos: 

– capacidade de realização das actividades pedidas em aula; 

– esforço pessoal no sentido da aquisição de competências específicas; 

– capacidade de concentração; 

– auto-exigência na qualidade do trabalho a realizar; 

– capacidade de autocrítica; 

– espírito de iniciativa; 

– apresentação do material necessário à execução das actividades propostas; 

– pesquisa de informação e/ou execução de tarefas pedidas para serem realizadas fora da sala 

de aula; 

– assiduidade e pontualidade; 

– respeito pelos prazos estabelecidos para desenvolvimento e entrega dos trabalhos; 

– respeito pelos colegas, professores e funcionários; 

– respeito pela preservação dos espaços e equipamentos escolares; 

– solidariedade e cooperação com os colegas. 

 

Os critérios de avaliação, assim como o peso atribuído a cada uma destas dimensões – avaliação 

dos trabalhos e avaliação do desempenho – para a classificação de cada um dos módulos e, no 

cômputo geral, para a classificação final na disciplina, devem ser discutidos e definidos em conselho 

de Grupo Disciplinar. 

 

A auto-avaliação dos alunos  deve ser considerada, também, como uma prát ica 

regular ,  no sent ido de tornar cada vez mais consciente o seu processo de 

aprendizagem .  

 
 
 
 
 
 
 



 

 14

 
 
5. Elenco Modular  

 

Número Designação 
Duração de 
referência 

 (horas)  

1 
Expressão Plástica  

18 

2 
Desenho de Observação 

16,5 

3 
Expressão da Cor  

      16,5 

4 
Desenho Geométrico 

      19,5 

5 
Metodologia Projectual Aplicada  

 21,5 
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MÓDULO 1  

 

 
  

Duração de Referência: 18 horas 
 

1 Apresentação 
 

Com este módulo, pretende-se que o aluno desenvolva as suas capacidades expressivas no âmbito 

da comunicação visual, através da utilização consciente de alguns dos Elementos Estruturais da 
Linguagem Plástica [ponto, linha e textura] e da manipulação expressiva de alguns materiais e 
técnicas, como meios e formas de expressão. 

 

2 Competências Visadas 
 

 Reconhecer a importância das artes visuais como valor cultural indispensável ao desenvolvimento 

do ser humano. 

 Utilizar diferentes técnicas e meios expressivos de representação. 

 Identificar e aplicar os elementos estruturais da linguagem plástica – ponto, linha, e textura. 

 Conhecer conceitos e vocabulário específico das artes visuais. 

 Conceber e organizar espacialmente o campo visual, dominando regras elementares de 

composição. 

 

3 Objectivos de Aprendizagem 
 

PONTO 
 
 Identificar o ponto como elemento estrutural da linguagem plástica. 

 Compreender, através da representação física do ponto utilizando diversos meios riscadores, as 

suas variações de grandeza e de expressão. 

 Agrupar pontos em sequências lineares. 

 Organizar o campo visual utilizando pontos em dispersão, em concentração, ao acaso e ordenados, 

de acordo com uma lógica compositiva pessoal mas que tenha em consideração o equilíbrio do 

campo visual. 

 Modelar as formas mediante a utilização dos diferentes tipos de organização do ponto no plano 

(linearidade, dispersão, concentração, saturação): o ponto enquanto elemento modelador da forma. 

 

LINHA 
 
 Identificar a linha como elemento estrutural da linguagem plástica. 

 

 

Expressão Plástica 
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 Representar a linha com diferentes anatomias, em função dos materiais de registo utilizados. 

 Representar as relações entre as linhas e o plano onde se inscrevem – verticais, horizontais e 

oblíquas. 

 Representar as relações entre linhas – paralelismo, concorrência e perpendicularidade. 

 Atribuir expressão a uma linha através da sua espessura, dinâmica e equilíbrio. 

 Modular conjuntos de linhas para imprimir movimento e ritmo às composições – através da 

repetição simples, ordenada, e da progressão crescente e decrescente. 

 Desenhar a linha expressiva como elemento gerador do contorno ou recorte da forma. 

 Utilizar a linha de contorno para criar a relação entre figura e fundo. 

 Utilizar a linha como elemento de construção de uma forma. 

 Desenhar a linha como elemento gerador da superfície e do volume, através de variações de  

claro-escuro por repetição de linhas (paralelas ou em trama). 

 

TEXTURA 
 
 Identificar a textura como elemento estrutural da linguagem plástica. 

 Aplicar uma classificação elementar das várias tipologias de texturas: naturais, artificiais, regulares 

e irregulares. 

 Aplicar várias técnicas na captura de texturas – fricção, decalque, impressão. 

 Identificar a escala de uma textura, em função da aproximação ou afastamento dos elementos 

visuais que a constituem. 

 Identificar, nos objectos de design, a aplicação de texturas artificiais tácteis como facilitadores da 

manipulação e manuseamento. 

 Construir texturas artificiais visuais irregulares, recorrendo ao ponto e à linha. 

 Construir texturas artificiais regulares, mediante diversas técnicas. 

 Representar a textura, como elemento formador e caracterizador da superfície, de uma forma 

natural ou de um objecto artificial, mediante a observação do real. 

 

4 Conteúdos 
 

1. Ponto ● conceito  
 
● como unidade mínima de 

significação e expressão 
 
● gerador da linha 
 

 

● sua organização no plano dispersão 
concentração 
ordenados 
ao acaso 

  
linearidade (contorno) 
saturação/dispersão (claro-escuro)

 

● enquanto elemento modelador 
da forma 

 



 

 19

Módulo 1: Expressão Plástica 
 
 

 
2. Linha ● conceito 

 
 

● anatomias recta 
quebrada 
ondulada 
espiralada 
enrolada 
mista 
longa/curta 
larga/estreita 

  
● sua orientação em relação ao 

plano 
verticais 
horizontais 
oblíquas 

  
● na sua inter-relação paralelismo 

perpendicularidade 
concorrência 

  
● expressão espessura 

dinâmica 
equilíbrio 
ritmo 
movimento 

 
● enquanto elemento de 

contorno/recorte 
 

 

● enquanto elemento 
estruturador da forma 

 

 

● enquanto elemento gerador 
de superfície e modelador da 
forma 

paralelismo/tramas 
claro-escuro 

 

  
3. Textura ● conceito 

 
 

● tipologias naturais 
artificiais 
regulares 
irregulares 

 
● escala 

 

 

 

● técnicas de expressão fricção 
decalque 
impressão 
construção 

   
● peso visual 4. Campo visual/ 

    composição  

● movimento 
 

 

● ritmo 
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5 Orientações metodológicas / Sugestões de avaliação 
 

A realização de exercícios de desenho, explorando a capacidade expressiva do aluno na utilização do 

alfabeto visual e na adequada manipulação de diferentes materiais, instrumentos e suportes, permitir-

lhe-á o desenvolvimento das competências específicas enunciadas neste módulo. 

 

Dando início ao processo de ensino-aprendizagem, importa, antes de mais, dar a conhecer aos 

alunos os objectivos desta unidade modular, procurando contextualizar de modo sintético as questões 

mais relevantes da expressão e da comunicação visual. Para isso, importa abordar os principais 

elementos estruturais que estão na base desta linguagem – o ponto, a linha, a textura, a cor e o valor 

lumínico (claro-escuro), muito embora este módulo só pretenda desenvolver a expressão do ponto, 

da linha e da textura. Mas estes elementos alfabéticos só ganham significado quando organizados 

numa composição visual. Neste sentido, importa explicar a importância da organização do campo 
visual, no que concerne às questões do equilíbrio compositivo – o peso visual das formas e a 

dinâmica da composição, através da sugestão de movimento e ritmo. Sugere-se que a 

compreensão e análise destes conceitos seja feita mediante a observação sistemática de exemplos 

do mundo da arte – do desenho, da pintura, da escultura, do cartaz, da fotografia, do objecto de 

design, etc. 

 

Deve iniciar-se a apresentação do ponto, antes de mais, como conceito – uma abstracção sem 

existência física, sem dimensões (largura e comprimento) – para depois se passar à sua 

experimentação gráfica, à sua materialização, transformando-se, desta forma, em imagem 

apreensível. Para isso, e tendo em conta o elenco de conteúdos a abordar, devem explorar-se 

diferentes materiais e técnicas, partindo o aluno do domínio mais simples do ponto, passando pela 

sua diversidade anatómica e contextual, para só depois culminar numa composição mais elaborada, 

tendo como referente, por exemplo, um fragmento ampliado da uma obra artística. 

 

A qualidade do ver potencia o saber-fazer. Mas para desenvolver a qualidade do ver é necessário 

também compreender, ainda que de forma simples, alguns dos conceitos subjacentes à linguagem 

visual. Desta forma, é importante iniciarem-se os diversos conteúdos elencados para este módulo a 

partir da definição dos diversos elementos estruturais da linguagem plástica, do campo visual e 

do equilíbrio compositivo. Deste modo, os alunos partem em busca de um maior entendimento 

destes elementos alfabéticos, aplicados agora na realização prática de exercícios que envolvem a 

construção e a aplicação deste vocabulário nuclear da linguagem plástica/visual. 

 

Parte-se, em seguida, para o estudo da linha como movimento/alinhamento de pontos. Explicado o 

conceito, concretiza-se a ideia da linha na sua identificação com as formas reais – cabelos, fios, etc. – 

de acordo com as suas diversas anatomias e justificam-se, assim, os exemplos da linha como  
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contorno/recorte, da linha como estrutura/construção, sua relação com outras linhas e da linha no 

contexto dos sistemas gráficos de representação de malhas, tramas e superfícies. Propõe-se 

igualmente o estudo das várias relações entre as rectas e o plano (entendido aqui como campo 

visual/enquadramento) e as relações da recta entre si (paralelismo, concorrência e 

perpendicularidade). Do mesmo modo metodológico utilizado para o estudo do ponto, e através da 

exploração de diversos materiais riscadores, deve-se culminar-se o estudo da linha com a elaboração 

de uma composição, de expressão livre ou condicionada, de acordo com o exercício proposto pelo 

professor. 

 

Por último, a noção de textura é dada como um contacto primordialmente táctil dos objectos, mas 

que pode emprestar uma caracterização visual às formas, aos próprios objectos e às imagens. 

Procura-se aqui explicar como as texturas desenhadas são sempre construções artificiais, com 

correspondências/referências no mundo real. Estabelecendo-se, assim, a diferença entre a textura 

real e a textura visual, como elemento formador e caracterizador da superfície de uma forma ou de 

uma imagem, pretende-se que os alunos compreendam a utilização da textura como uma 

caracterização expressiva das formas e dos objectos. Para um primeiro exercício teórico-prático, 

podem os alunos elaborar, recorrendo ao corte e colagem de imagens, uma taxonomia elementar de 

classificação das texturas, dividindo-as em naturais/artificiais e regulares/irregulares. 

 

Tirando partido das diversas técnicas de expressão, na captura e construção das texturas, deve o 

professor promover a exploração plástica, de forma adequada ao nível de desenvolvimento de cada 

aluno, como um meio fundamental para o entendimento estrutural do universo visual envolvente, nos 

domínios das formas naturais e dos objectos construídos pelo homem. Nestes exercícios, devem ser 

abordados os conceitos de ritmo – alternância, crescendo e decrescendo –, movimento – pela 

repetição de posição e/ou orientação –, dinâmica – mediante a exploração de composições instáveis, 

assimétricas – e equilíbrio – simetria/assimetria. 

 

Conclui-se, assim, que este módulo – de expressão plástica – pretende desenvolver nos alunos as 

suas capacidades expressivas, conjugadas naturalmente com uma maior compreensão tanto do 

mundo visual envolvente – mais concretamente do mundo bidimensional – como das estruturas 

elementares que a linguagem visual utiliza na Arte e no Design. 

 

No que respeita ao processo de avaliação, tal como foi referido no capítulo 4 da Parte I deste 

programa, esta deve ter um carácter eminentemente formativo, ao longo de todo o módulo. A 

motivação dos alunos, motor essencial para a sua aprendizagem, e ainda mais no contexto do 

desenvolvimento das expressões, deve ser alimentada por um processo pedagógico, de 

acompanhamento efectivo por parte do professor, certificando-se, assim, de que o aluno está, 

efectivamente, a desenvolver as competências específicas previstas. 
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A avaliação/classificação de cada um dos exercícios propostos deve ser feita com base num conjunto 

de critérios definidos pelo professor e que traduzam claramente os objectivos delineados para 

cada um desses trabalhos, tendo em conta, naturalmente, as competências específicas a 

desenvolver. Cada exercício pode ter, naturalmente, um peso maior ou menor, consoante a 

importância e/ou complexidade do mesmo, no âmbito do processo de ensino/aprendizagem. 

 

Por último, reforça-se aqui a relevância da objectividade (a maior possível), da transparência e da 

participação a que todo o processo de avaliação deve estar ligado. A auto-avaliação do 
desempenho dos alunos é, igualmente, muito importante, como forma de auto-reflexão e auto- 

-consciência das suas próprias aprendizagens, individuais e de grupo. Para isso, sugere-se que 

também eles procedam com regularidade à sua prática, através dos instrumentos de avaliação 

(grelhas de observação, etc.) elaborados para o efeito. 
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MÓDULO 2  

 

 
  

Duração de Referência: 16,5 horas 
 

1 Apresentação 
 

Com este módulo, pretende-se que o aluno estimule as suas capacidades de percepção visual da 
Forma, compreendendo alguns dos factores inerentes e fundamentais nesse processo – como a 

estrutura, a proporção, o volume e a luz/sombra – e desenvolvendo competências no âmbito da 

representação através do desenho de observação de formas naturais e artificiais. 

 

2 Competências Visadas 
 

 Desenvolver a percepção visual das formas no espaço, através da compreensão dos factores que 

as determinam: a estrutura, a proporção, o volume e a relação luz/sombra. 

 Entender o desenho como um meio para a representação expressiva de formas. 

 Desenvolver a motricidade, através do desenho de observação de elementos naturais e artificiais, 

manipulando, conscientemente, os factores determinantes da forma – estrutura, proporção, volume 

e iluminação (luz/sombra). 

 Criar composições a partir de observações directas utilizando os elementos e os meios da 

expressão visual. 

 

3 Objectivos de Aprendizagem 
 

 Representar através do desenho “cego” e do desenho de memória utilizando diversos meios 

riscadores. 

 Desenhar elementos naturais e/ou artificiais, partindo da utilização de linhas auxiliares que ajudem 

a definir a estrutura intrínseca da forma observada (eixos de simetria, linhas auxiliares na definição 

das dimensões/proporções, linhas que traduzam as formas geométricas implícitas no referente, 

etc.). 

 Desenhar o contorno do elemento observado, imprimindo expressividade no traço, depois de 

definidas as linhas auxiliares de estruturação da forma. 

 Identificar a proveniência da fonte de luz e a sua incidência directa e/ou indirecta nos objectos, 

observando o fenómeno luz/sombra e distinguindo as suas zonas claramente iluminadas, das que 

estão em penumbra ou verdadeiramente em sombra (sombra própria), para além da observação da 

sombra que cada objecto projecta no plano em que está assente (sombra projectada). 

 

 

Desenho de Observação 
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 Desenhar a volumetria dos elementos observados, através dos diversos valores (gradações) de 

claro/escuro, de acordo com o registo da sua iluminação/penumbra/sombra própria e da sombra 

que projecta no plano em que está assente. 

 Explorar diversas técnicas de desenho, através da experimentação de diversos materiais secos 

e/ou aquosos. 

 Desenhar composições de objectos e/ou formas naturais (natureza-morta), explorando o efeito de 

sobreposição dos mesmos. 

 

4 Conteúdos 
 

 

1. Forma ● estrutura 
 
● proporção 
 
● contorno 
 
● volume 

 

2. Luz/sombra ● sombra própria 
  
● sombra projectada 

 

 

5 Orientações metodológicas / Sugestões de avaliação 
 

Deve iniciar-se este módulo com uma abordagem introdutória às questões elementares da 

Comunicação Visual. É importante que os alunos compreendam que esta resulta da apropriação do 

real no contexto da percepção visual, ou seja, da nossa capacidade de “ver as coisas”, não só em 

termos fisiológicos (visão humana) como, essencialmente, e de forma determinante, em termos 

psicológicos (percepção visual). Tendo em conta que o tema da percepção visual é deveras 

complexo e de âmbito muito vasto, estas abordagens devem ser feitas de modo muito simplificado e 

adequado ao nível etário dos alunos. 

 

Como método de diagnóstico, por um lado, de adestramento das capacidades expressivas e de 

coordenação psicomotora por outro, e ainda como processo de desenvolvimento da própria 

percepção visual, sugerem-se exercícios de desenho “cego” e desenho de memória. No primeiro 

caso, o referente encontra-se presente: os alunos observam-no, constantemente, nunca olhando para 

o suporte de registo, desenvolvendo deste modo o seu poder de concentração e a sua percepção 

visual, podendo resolver, ainda, alguns constrangimentos psicológicos que, muitas vezes, manifestam 

neste processo (“não tenho jeito para desenhar”; “não sou capaz”,…); no segundo caso,  
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os alunos estão perante a ausência do referente, desenhando-o apenas recorrendo à “impressão 

cognitiva” do mesmo. Depois desta etapa mais livre e solta da prática do desenho, na qual, mais do 

que o produto final, o que importa verdadeiramente é o processo, deve passar-se a uma outra etapa 

em que o domínio do processo (do ponto de vista psicomotor) tem igual relevância perante o produto 

final (o desenho), tendo em conta que este último deve ser o resultado de um mais dominado e 

consciente processo. 

 

Antes de se iniciarem os exercícios, é importante que o professor forneça algumas informações 

básicas sobre a prática do desenho de observação. Devem ser abordadas questões como: o método 

(as várias fases que se devem ter em conta, no processo do registo objectivo da forma observada); a 

necessidade de uma concentração elevada por parte dos alunos (que de um modo geral não está 

grandemente desenvolvida); a necessidade de uma percepção visual exigente (que na maioria das 

vezes, ainda que de forma inconsciente, está limitada à observação do referente apenas para o 

memorizarem, sendo o desenho o resultado mais de um processo de “impressão cognitiva” do que, 

propriamente, de uma observação atenta) e, por último, da necessidade de rigor, por um lado (na 

captação da estrutura e proporção da forma observada) e de expressividade, por outro 

(aproveitando o trabalho resultante dos primeiros exercícios, principalmente do desenho “cego”). 

 

De forma a ilustrar todas estas questões, o professor deve mostrar exemplos de desenhos de 

artistas, através de meios audiovisuais, de livros com reproduções e, se possível, até de originais. É, 

igualmente, muito importante que os alunos possam ter uma maior aproximação à obra de arte 

original. Para isso, é desejável a visita a museus, a galerias de arte ou a núcleos históricos, de modo 

a que possam melhor familiarizar-se com os processos técnicos e estéticos subjacentes à produção 

da obra artística e do artefacto. 

 

Antes de se iniciarem os exercícios de desenho de observação desta segunda etapa, é importante 

que as condições da sala de aula sejam devidamente consideradas. Dependendo do modo como o 

professor organize o seu processo didáctico (nomeadamente, a opção por um referente dado a 

observar por todos, ou pedindo um diferente para cada um dos alunos), assim as condições da sala 

devem ser adequadas, não só em termos da sua organização espacial como também da sua 

iluminação (foco de luz directa), de modo a permitir uma boa observação do objecto por parte dos 

alunos. 

 

Na prática do desenho, devem ser experimentados alguns materiais riscadores (secos e/ou aquosos) 

diferentes, de entre os quais as grafites de diversas durezas, os lápis-de-cor macios, os pastéis (de 

óleo, secos, de cera, ou ainda solúveis em água), os marcadores (impermeáveis ou solúveis em 

água), as sanguíneas, o pincel chinês [com aguadas de tinta-da-china ou vieux-cheine diluído em  
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água com diversas saturações (tons de sépia)], a esferográfica, os aparos (de metal, de pena de ave 

ou construídos a partir de um tronco cinzelado). Do mesmo modo, é importante que experimente, 

também, diferentes suportes de papel, não só no tipo, como nas suas dimensões. 

 

É com base numa experimentação variada que os alunos se podem aperceber das diferenças entre 

os diversos materiais e suportes. Estas diferenças tornam-se para eles visíveis tanto ao nível do 

processo, como no próprio resultado final, o desenho. Se desejam representar o rigor das formas e a 

minúcia do pormenor, então ficam conscientes de que não devem, por exemplo, utilizar o pastel ou o 

pincel, assim como a dimensão do suporte não deverá ser muito grande; se pretendem registos 

rápidos, de gesto largo e expressivo devem, pelo contrário, utilizar suportes de maiores dimensões e 

materiais mais adequados (em técnicas simples ou mistas). 

 

Neste módulo de desenho de observação, é importante que os alunos desenvolvam competências 

tanto na representação do referente isolado, como ao nível da percepção e representação de 

conjuntos de formas naturais ou artificiais, pois neste segundo contexto, são levantadas outras 

questões que no primeiro não aparecem. Assim, pretende-se também que os alunos experimentem a 

representação de elementos compostos, organizados de acordo com exigências estéticas e de 

equilíbrio compositivo, tirando partido da sobreposição das formas (tipo natureza-morta). 

 

Por último, reforça-se aqui a ideia da necessidade e da importância da sensibilização dos alunos 

relativamente à forma como vão “povoando” o seu campo visual, ou seja, do modo como vão 

“arrumando” o seu desenho na folha de registo. Para que desenvolvam a sua sensibilidade estética e 

o possam reflectir em tudo o que produzam, os alunos devem ir ganhando a noção de que, toda a 

imagem que elaborem (tratando-se de qualquer tipo de registo, neste caso, de um desenho muito 

estruturado ou de um desenho esquemático ou mesmo até de um simples esboço) deve manter 

sempre um equilíbrio compositivo intrínseco e uma determinada “lógica” organizacional a qual, sendo 

da inteira responsabilidade do autor, deve conter a intenção de ser lida, eficazmente, pelo observador 

e não ser o resultado de um processo parcialmente consciente. 

 

No que respeita ao processo de avaliação, tal como tem sido referido, deve ter um carácter 
eminentemente formativo ao longo de todo o módulo. A motivação dos alunos, motor essencial para 

a sua aprendizagem, deve ser alimentada por um processo pedagógico e de acompanhamento 

efectivo por parte do professor, certificando-se, assim, de que os alunos estão a desenvolver com 

eficácia as competências específicas previstas. 

 

A avaliação/classificação de cada um dos exercícios propostos deve ser feita com base num conjunto 

de critérios que traduzam, claramente, os objectivos delineados para cada um desses trabalhos, 

tendo em conta, naturalmente, as competências específicas a desenvolver. Cada exercício pode ter 

um peso maior ou menor, consoante a sua importância e/ou complexidade. 
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Por último, reforça-se, mais uma vez, a relevância da objectividade (a maior possível), da 

transparência e da participação, factores que devem estar intimamente ligados a todo o processo 

de avaliação. A auto-avaliação do desempenho dos alunos é, igualmente, muito importante, como 

forma de auto-reflexão e auto-consciência das suas próprias aprendizagens, individuais e de grupo. 

Para isso, sugere-se que também eles procedam com regularidade à sua prática, através dos 

instrumentos de avaliação (grelhas de observação, etc.) elaborados para o efeito. 
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Duração de Referência: 16,5 horas 
 

1 Apresentação 
 

Com este módulo, pretende-se que o aluno fique com alguns conhecimentos fundamentais sobre 

Luz/Cor, mediante uma abordagem científica da cor/luz e da cor/pigmento e do fenómeno psico- 

-fisiológico da Visão, para que possa, então, aplicar, conscientemente, a Cor numa composição 

visual através da exploração técnica e expressiva de alguns materiais de pintura. 

 

2 Competências Visadas 
 

 Compreender a natureza da cor e a sua relação com a luz. 

 Compreender, de forma elementar, o fenómeno psico-fisiológico na visão das cores, do movimento 

e da terceira dimensão (visão estereoscópica). 

 Entender os mecanismos perceptivos da Luz/Cor: a síntese aditiva e subtractiva, contrastes e 

harmonias e suas implicações funcionais. 

 Ser capaz de apreciar o mundo que o rodeia com maior sensibilidade estética, através do 

desenvolvimento de uma cultura artística feita a partir de referências consagradas das artes visuais. 

 Ser capaz de utilizar alguns materiais de desenho e pintura, aplicando, conscientemente, os valores 

cromáticos nas suas experimentações plásticas. 

 
3 Objectivos de Aprendizagem 

 

 Compreender o fenómeno físico da cor/luz (síntese aditiva) mediante a observação e participação 

em exemplos práticos. 

 Compreender, de forma elementar, os mecanismos ópticos envolvidos na percepção da cor, do 

movimento e da profundidade. 

 Reconhecer alguns dos efeitos psicológicos e culturais (simbólicos) associados à cor. 

 Compreender os conceitos básicos do fenómeno cor/pigmento (síntese subtractiva). 

 Construir um sistema cromático (círculo cromático, por exemplo) com a aplicação das cores 

primárias, secundárias e intermédias. 

 Identificar as três componentes principais de caracterização de uma cor: tom, saturação e valor 

lumínico. 

 Aplicar a qualidade térmica da cor (cores quentes e frias), relacionando-a com os efeitos fisiológicos 

e psicológicos. 

 

 

Expressão da Cor 
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 Identificar alguns dos aspectos simbólicos da cor, de acordo com o nosso contexto cultural. 

 Compreender as questões essenciais sobre a harmonia cromática mediante a aplicação, de alguns 

dos contrastes de cor em composições elaboradas pelos alunos.  

4 Conteúdos 
 

 

1. Cor/Luz ● fenómeno físico da cor/luz 
 
● síntese aditiva 

 

 
2. Visão ● anatomia do olho humano 

 
● funcionamento da visão na 

percepção das cores, do 
movimento e da profundidade 
(estereoscopia) 

 

 
3. Cor/pigmento ● síntese subtractiva 

  
● contrastes cromáticos 

 

 

5 Orientações metodológicas / Sugestões de avaliação 
 

Para um maior e mais consciente conhecimento do fenómeno da Cor por parte dos alunos, é 

importante iniciar-se este módulo mostrando-lhes, ainda que de uma forma muito elementar, a 

diversidade dos factores que interagem na nossa percepção das cores no contexto do mundo que 

nos rodeia. 

 

Entre esses factores, pode começar-se por falar da realidade física da cor, comprovável hoje pela 

ciência e verificada por meios técnicos e tecnológicos. Pode recorrer-se, por exemplo, no espaço da 

sala de aula a experiências simples de óptica que ilustrem a refracção da luz através de prismas e a 

síntese aditiva de cor, através da observação e um círculo cromático rotativo montado sobre um 

eixo ou, ainda, mediante a projecção sobreposta de acetatos coloridos. Também é relevante que os 

alunos fiquem com uma ideia, ainda que muito simplificada, da anatomia do olho humano, ou seja, 

das estruturas responsáveis pela captação das imagens que serão enviadas depois ao cérebro, pelo 

nervo óptico, para que ele as possa ler e descodificar. 

 

Quanto aos efeitos fisiológicos da cor, isto é, quanto à relação profunda que estabelecemos com 

as cores, do ponto de vista biológico, é importante que os alunos se apercebam até que ponto é que 

elas podem influenciar o nosso corpo, criando até sensações físicas como o calor e o frio. Na  
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verdade, estudos científicos provaram que, por exemplo, quando o nosso corpo é sujeito a um 

ambiente vermelho e sob iluminação vermelha, este segrega mais adrenalina, a sua temperatura 

aumenta e a pressão do sangue sobe. E que os laranjas e amarelos têm efeitos similares, embora 

não tão marcados. Da mesma forma, investigações médicas demonstraram que luzes verdes ou 

azuis baixam o nosso batimento cardíaco e a temperatura do nosso corpo e que contribuem para um 

forte relaxamento muscular, sendo por estas razões que, por exemplo, nos hospitais, os blocos 

operatórios são, de um modo geral, pintados de azul claro e verde, o mesmo acontecendo com as 

batas dos médicos. 

 

Finalmente, importa discutir os juízos visuais que sobre as cores produzimos, fruto não só da nossa 

dimensão psicológica, pois que também respondemos à cor de uma forma individual, mas em larga 

medida por razões culturais. Perante uma determinada cor, simplesmente gostamos dela, ou não. 

Está provado que, por exemplo, as pessoas alegres e extrovertidas preferem nitidamente os 

vermelhos e as pessoas tímidas, discretas, calmas, parecem gostar muito mais dos azuis. 

Investigações realizadas, sobretudo por grandes empresas publicitárias, afirmam que as crianças 

preferem cores alegres, vivas, e consideram, frequentemente, o azul com uma cor desagradável. 

 

Por outro lado, cada cultura atribui distintas simbologias às cores, na transmissão das suas 

mensagens. Na Roma antiga, por exemplo, o vermelho-escarlate era considerado símbolo da 

autoridade sagrada do Imperador que era encarado como um deus e todos os que ousassem usar 

essa cor eram considerados traidores e castigados com a morte. Já na China, era o amarelo a cor 

sagrada pelo que, por isso mesmo, só podia ser utilizada pelo Imperador. Hoje em dia, no contexto da 

sociedade ocidental, o vermelho é normalmente associado aos sinais de perigo ou, do mesmo modo 

e com alguma frequência, à velocidade e a uma vida vigorosa e activa (o vermelho-Ferrari é, por 

exemplo, um símbolo do Ocidente). Ainda no contexto actual da nossa cultura, podem ser discutidas 

as questões simbólicas das cores, recorrendo-se a exemplos da publicidade e dos produtos de 
consumo, de forma a suscitar nos alunos a tomada de consciência relativamente ao poder efectivo 

que as cores assumem na comunicação visual. Com este debate pretende-se, ainda, promover nos 

alunos o desenvolvimento de um espírito crítico consciente, absolutamente necessário para uma 

melhor educação para a cidadania e para as questões ligadas ao consumo que, por vezes, toma 

proporções exageradas nos dias de hoje. 

 

Em suma, é importante que todos estes conteúdos devam ser abordados e discutidos com os alunos, 

mas de uma forma simples, apelativa e contextualizada às suas vivências concretas, aos seus níveis 

de conhecimento e à sua maturidade intelectual, dada a complexidade destas matérias. Após esta 

fase introdutória, deve passar-se ao estudo prático da Cor/pigmento através do processo da síntese 
subtractiva das cores, com recurso ao guache ou a outras tintas de base aquosa, a fim  
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de que os alunos possam experimentar a obtenção das cores secundárias, a gradação das cores 
intermédias, etc. Isto é, o que importa agora nesta fase é que os alunos sistematizem, com a prática, 

alguns conceitos-chave do estudo das cores, concretamente, as três dimensões de uma cor: o tom, 

ou tonalidade, o que normalmente designamos por “cor”; a saturação, ou o nível de “pureza” dessa 

cor e, finalmente, o valor lumínico, isto é, a “claridade” de uma cor, a sua aproximação/afastamento 

relativamente ao preto e ao branco. 

 

Após este estudo téorico-prático mais sistemático, deve passar-se, finalmente, para uma última fase 

de aplicação criativa em que já se utilizam alguns dos contrastes cromáticos de Itten – o contraste 

da cor em si; o de claro/escuro; o de quente/frio e/ou o contraste de complementares –, sendo 

que os restantes contrastes devem ser apenas explicados e observados, como o contraste 

simultâneo/sucessivo; o de qualidade e o de quantidade. 

 

Para esta última etapa, propõe-se, por exemplo, a elaboração de composições visuais, cromáticas, 

partindo-se de referentes do mundo da Pintura, que os alunos podem simplificar e recriar ao nível da 

cor, mediante o contraste que querem experimentar. Por outro lado, se o professor preferir, podem os 

alunos elaborar composições geométricas, recorrendo a figuras planas ou a figuras que sugiram a 

terceira dimensão, e nelas aplicarem um, ou mais, dos contrastes cromáticos que estudaram. 

 

Relativamente ao processo de avaliação, deve este considerar-se eminentemente formativo ao 

longo de todo o módulo. A motivação dos alunos é preponderante para uma aprendizagem bem 

sucedida por parte dos alunos, devendo, por isso, ser alimentada por um processo pedagógico e de 

acompanhamento efectivo por parte do professor certificando-se, desta forma, que o/a aluno/a está, 

efectivamente, a desenvolver as competências específicas que se desejam. 

 

A avaliação/classificação de cada um dos exercícios propostos deve ser feita com base num conjunto 

de critérios definidos pelo professor e que traduzam claramente os objectivos formulados para 

cada um desses trabalhos, tendo em conta as competências específicas a desenvolver. Cada 

exercício pode ter um maior ou menor peso, consoante a sua importância e/ou complexidade. 

 

Por último, volta a salientar-se a relevância da objectividade (a maior possível), da transparência e 

da participação a que o processo de avaliação deve estar ligado. A auto-avaliação do 
desempenho dos alunos é igualmente muito importante, como forma de auto-reflexão e de auto- 

-consciência das suas próprias aprendizagens, individuais e de grupo. Para isso, sugere-se que 

também eles procedam com regularidade à sua prática, através dos instrumentos de avaliação 

(grelhas de observação, etc.) elaborados para o efeito. 
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Duração de Referência: 19,5 horas 
 

1 Apresentação 
 

Com este módulo, pretende-se que o aluno desenvolva competências ao nível do desenho rigoroso, 

através da construção de figuras geométricas inscritas na circunferência e da aplicação do 

conceito de Estruturas, nomeadamente, de estruturas modulares, utilizando as construções 

geométricas aprendidas na realização de um padrão. 

 

2 Competências Visadas 
 

 Reconhecer o desenho como um meio para a representação rigorosa de formas. 

 Reconhecer a geometria plana como interpretação da natureza e princípio organizador da forma. 

 Desenvolver a motricidade, através do desenho rigoroso de construções geométricas de figuras 

planas com o auxílio de instrumentos de desenho apropriados (régua, esquadro, compasso, etc.). 

 Conhecer o conceito de estrutura modular regular e aplicá-lo, criativamente, na construção de um 

padrão geométrico (módulo/padrão). 

 Reconhecer e dar valor a formas artísticas de diferentes culturas, identificando o universal e o 

particular (azulejaria). 

 
3 Objectivos de Aprendizagem 

 

 Utilizar instrumentos de desenho rigoroso. 

 Identificar os formatos normalizados de papel da série “A”. 

 Executar a divisão do segmento de recta em partes iguais. 

 Executar a divisão de um ângulo em duas e três partes iguais. 

 Construir um quadrado, sendo dada a medida do lado. 

 Reconhecer os elementos que constituem a circunferência. 

 Reconhecer as posições relativas de duas circunferências. 

 Traçar a concordância entre uma recta e um arco de circunferência. 

 Traçar a concordância entre diversos arcos de circunferência. 

 Traçar espirais bi, tri e quadricêntricas. 

 Traçar a divisão da circunferência em diferentes números de partes iguais e nela inscrever os 

respectivos polígonos regulares. 

 Executar os traçados de diversos arcos (volta perfeita, ogival, contra-curvado, abatido, árabe ou 

ultrapassado). 

  

Desenho Geométrico 
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 Executar o traçado do óvulo e da oval. 

 Reconhecer a relação módulo/padrão como uma estrutura regular resultante da repetição de um ou 

mais módulos, segundo algumas leis de organização: simetria/assimetria, alternância, translação ou 

rotação. 

 Desenhar módulos para aplicação numa estrutura modular (padrão) regular. 

 

4 Conteúdos 
 

 

1. Desenho 
geométrico 

● materiais/instrumentos de 
desenho rigoroso 

 

 

● normalização de suportes de 
registo (série A)  

 

  
divisão do segmento de recta 
divisão de ângulos 
circunferência 
concordâncias 
espirais 
quadrado 
polígonos inscritos na circunferência 
arcos 
óvulo 
oval 

 

● traçados geométricos 
/geometria plana 
[divisão//relação/construção] 

 
2. Estrutura 
módulo/padrão 

simetria/assimetria 
alternância 
translação 
rotação 

 

● leis de organização 

 

 

 

5 Orientações metodológicas / Sugestões de avaliação 
 

Com este módulo, pretende-se que o aluno compreenda a importância da expressão gráfica 
rigorosa como forma, por um lado, de desenvolvimento das suas capacidades de coordenação 
psico-motora, concretamente ao nível da motricidade fina e, por outro, como meio que potencia a 

clareza e o rigor de uma comunicação visual mais objectiva, utilizada em grande medida na 

arquitectura e no design mas importante, também, no domínio das artes e ofícios. 

 

Como meio de avaliação diagnóstica do domínio psico-motor do aluno, por um lado, e como forma de 

exercitar o seu adestramento, por outro, sugere-se que no início deste módulo se realizem exercícios 

preliminares de desenho, feito à mão levantada (sem recurso, portanto, aos instrumentos de desenho 

rigoroso), de linhas paralelas, perpendiculares, de circunferências isoladas e de  
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circunferências concêntricas. É importante que os alunos exercitem estes traços de modo repetitivo, 

de forma a poderem observar a sua evolução nos resultados. 

 

Os desenhos resultantes destes exercícios devem ser guardados para que possam ser comparados 

com outros, a realizar na parte final deste módulo, como forma de percepção do desenvolvimento de 

competências objectivadas para este módulo. 

 

Após estes primeiros exercícios, sugere-se a realização de outros idênticos, mas com recurso, agora, 

aos instrumentos de desenho rigoroso (lapiseira com minas 0,5mm ou 0,7mm, régua, esquadro e 

compasso), como forma de tomada de consciência por parte do aluno, nesta fase, do seu maior ou 

menor grau de domínio do traçado rigoroso e da utilização dos instrumentos específicos para o 

efeito. 

 

Depois de uma primeira fase de exercícios preliminares, deve ser iniciada a aprendizagem dos 

diversos traçados geométricos que constam do núcleo de conteúdos deste módulo. Deve começar- 

-se, naturalmente, pelas construções mais simples, como a divisão do segmento de recta (em duas e 

quatro partes iguais, e em qualquer número, par ou ímpar, de partes iguais, através do método geral), 

terminando-se com o traçado, por exemplo, da oval. 

 

Como forma de contextualizar, no “mundo real”, as várias figuras geométricas que estão a aprender 

(e que pertencem ao “mundo conceptual”), devem ser referidos e mostrados aos alunos exemplos de 

formas naturais (do mundo animal, vegetal, mineral, etc) e de formas artificiais (da arquitectura, 

escultura, design, artesanato, etc) que tenham, implícita na sua estrutura, essa geometria. 

 

Após o estudo prático dos traçados geométricos, deve passar-se ao segundo ponto dos conteúdos a 

desenvolver neste módulo: estrutura módulo/padrão. Fazendo uma leitura retrospectiva de todas as 

construções geométricas aprendidas, e recorrendo a exemplos da azulejaria, propõe-se agora que o 

aluno aplique estes conhecimentos na concepção de um módulo, ou dois, para a construção de um 

padrão. Devem exemplificar-se as leis de organização da estrutura modular regular, enunciadas 

no capítulo dos conteúdos e explicar a sua influência nas possibilidades de variação que a repetição 

de um módulo pode ter criando, assim, diversos padrões. Se o grupo-turma assim o permitir, tendo 

em conta as capacidades demonstradas, pode evoluir-se para uma combinação de duas ou mais 

destas leis, de forma a explorarem-se efeitos estruturais mais complexos. 

 

No que respeita ao processo de avaliação, tal como tem sido referido, deve ter um carácter 
eminentemente formativo ao longo de todo o módulo. A motivação dos alunos, motor essencial para 

a sua aprendizagem, deve ser alimentada por um processo pedagógico e de acompanhamento 

efectivo por parte do professor, certificando-se, assim, que os alunos estão a desenvolver com 

eficácia as competências específicas previstas. 
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A avaliação/classificação de cada um dos exercícios propostos deve ser feita com base num conjunto 

de critérios que traduzam, claramente, os objectivos delineados para cada um desses trabalhos, 

tendo em conta as competências específicas a desenvolver. Cada exercício pode ter um peso maior 

ou menor, consoante a sua importância e/ou complexidade. 

 

Todo o processo de avaliação deve ser objectivo, transparente e participado e no que respeita à auto-

avaliação do desempenho por parte dos alunos, como forma de auto-reflexão e auto-consciência do 

seu próprio processo de aprendizagem individual e de grupo, devem eles também proceder a essa 

prática, de modo regular, através dos instrumentos de avaliação elaborados para o efeito. 

 

6 Bibliografia / Outros Recursos 
 

• Brockett, A. (1985). Como Desenhar Motivos e Padrões. Lisboa: Presença. 

• Kepes, G., (org.) (1966). Module, Symmetrie, Proportion. London: Studio Vista. 

• Cunha, L. V. (2004). Desenho Técnico. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
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MÓDULO 5  

 

 
  

Duração de Referência: 21 horas 
 

1 Apresentação 
 

Com este módulo, pretende-se que o aluno desenvolva competências básicas ao nível da 

metodologia de trabalho de projecto. Pretende-se, igualmente, que seja capaz de conceber, 

mediante a compreensão do conceito de forma/função, a manipulação da forma tridimensional – 

construindo uma pequena maqueta – e de a representar bi e tridimensionalmente, utilizando para isso 

um sistema triédrico de projecções ortogonais – método europeu – e perspectivas convencionais – 

isométrica e cavaleira. 

 

2 Competências Visadas 
 

 Conceber projectos, aplicando a metodologia projectual, e organizar com funcionalidade e equilíbrio 

objectos bi e tridimensionais. 

 Desenvolver as capacidades psicomotoras na realização das várias fases do projecto. 

 Compreender e aplicar o conceito de forma/função, através da concepção de um objecto funcional 

com design. 

 Compreender, de forma elementar, as relações do Homem com o espaço: proporção, escala, 

ergonomia e antropometria. 

 Compreender mensagens visuais expressas em diversos códigos. 

 Utilizar diferentes códigos de representação normalizada e convencional. 

 
3 Objectivos de Aprendizagem 

 

 Conhecer os diversos passos de uma metodologia de trabalho de projecto. 

 Conceber um pequeno projecto de design, aplicando os passos mais importantes da metodologia 

projectual. 

 Elaborar uma maqueta tridimensional à escala. 

 Elaborar uma memória descritiva/ficha técnica de projecto. 

 Representar objectos em perspectiva cavaleira. 

 Representar objectos em perspectiva axonométrica isométrica. 

 Aplicar o sistema europeu de projecções ortogonais (ou método do cubo envolvente) na 

representação de objectos. 

 Desenhar, utilizando diversos tipos de linha (traço contínuo, traço interrompido ou traço/ponto), os 

diversos componentes das projecções. 

  

Metodologia Projectual Aplicada 
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 Desenhar cortes na representação técnica dos objectos. 

 Cotar objectos recorrendo à normalização convencional (linhas de referência ou chamada, linhas de 

cota e números de cota). 

 Legendar um desenho técnico. 

 Aplicar escalas numéricas e gráficas de redução e ampliação na representação técnica de objectos. 

 

4 Conteúdos 
 

 

1. Metodologia projectual ● tema/problema identificação 
pesquisa 
análise 

  
● resolução  hipóteses 

selecção 
  
● concretização projecto 

maqueta 
avaliação 

 

  
2. Forma/função forma prática 

forma estética 
forma simbólica 

● conceito 

 
● concepção/realização de um 

objecto funcional 

 

 

 

3. Sistemas convencionais 
de representação 

● perspectiva isométrica 

● perspectiva cavaleira 
 
● sistema triédrico de projecção 

ortogonal – método europeu 

 

 

 

 

 

5 Orientações metodológicas / Sugestões de avaliação 
 

Com este módulo final, procura-se desenvolver uma série de princípios e de regras que permitam aos 

alunos conhecer melhor, para além da sua aparência, os objectos que nos rodeiam. Mais do que 

ensinar a conceber objectos de design importa, nesta fase, que os alunos aprendam uma 

metodologia de análise e de resolução de problemas concretos, não apenas útil para as questões 

ligadas ao desenvolvimento de projectos, mas útil também para a resolução de problemas concretos 

do dia-a-dia. 

 

Para uma introdução à metodologia projectual, o professor deve, primeiro, fazer uma abordagem 

geral do Design (de comunicação e industrial), enquanto processo metodológico utilizado em larga  
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escala nos dias de hoje: ao nível da indústria e da produção de objectos, no domínio da organização 

de espaços, no âmbito da comunicação e da publicitação de ideias ou produtos, etc., e fornecer aos 

alunos alguns dados sobre as origens do próprio Design. Para ilustrar estas informações teóricas, o 

professor pode socorrer-se de imagens variadas em livros, na Internet, em revistas especializadas, 

em filmes e até mesmo através de objectos de design construídos a partir de diferentes tecnologias. 
 
Indissociavelmente ligado às questões do Design, surge o conceito de forma/função que importa 

agora referir e debater com os alunos, mediante a observação de exemplos concretos de objectos 

funcionais, ao nosso dispor todos os dias e em todos os contextos do nosso quotidiano. Após esta 

introdução, o professor deve propor aos alunos, implementando a metodologia de trabalho de 

projecto, a resolução de um problema de design, preferencialmente de carácter tridimensional, para 

aplicação do conceito de forma/função. 

 

A metodologia projectual aplica-se, tal como o nome indica, em todas as situações de 

desenvolvimento de projectos, sejam eles tridimensionais – objectos, produtos, espaços – ou 

bidimensionais (de comunicação) – gráficos, multimédia, etc. Neste sentido, sugere-se que a proposta 

a fazer aos alunos, para o desenvolvimento de um projecto, se adeqúe ao tipo de curso de Educação 

e Formação em que estão inseridos, de forma a melhor poderem integrar estas aprendizagens no 

âmbito dos seus estudos. Ainda neste contexto, fica ao critério do professor a sugestão de um 

projecto, a realizar individualmente por cada aluno, ou por um grupo de alunos, se a proposta for de 

maiores dimensões ou exigir, necessariamente, um esforço de equipa. 

 

No decurso do desenvolvimento do projecto, é importante que os alunos organizem um portfolio 

individual, no qual arquivem toda a pesquisa de informação que vão fazendo, assim como todo o 

trabalho que vão desenvolvendo. 

 

No caso dos alunos realizarem um projecto bidimensional (para aqueles que frequentam os cursos 

da área dos Audiovisuais e da Produção dos Média), os conteúdos a desenvolver no ponto 3 deste 

módulo – sistemas convencionais de representação – podem ser descontextualizados dos seus 

projectos, se isso fizer sentido. Ou seja, estas aprendizagens devem ser, necessariamente, 

realizadas, tendo em conta o princípio de formação em banda larga, mas podem ser consideradas 

como se de uma segunda parte do módulo se tratasse. 

 

Por outro lado, no caso dos alunos realizarem um projecto tridimensional, (para aqueles que 

frequentam, essencialmente, os cursos da área do Artesanato), estes conteúdos referidos podem (e 

devem, na medida do possível) ser adequados ao seu projecto específico. Desta forma, aquando da 

fase de selecção da solução mais bem classificada, para a construção do objecto tridimensional, 

pode partir-se para a aprendizagem dos desenhos em perspectiva axonométrica isométrica e/ou 

 



 

 40

 em perspectiva cavaleira, com a utilização de escalas. Depois de familiarizados com o projecto, 
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passar-se para a aprendizagem do desenho técnico cotado, como forma de normalizar a 

representação e optimizar a comunicação entre a fase de projecto e a da produção. Nesta altura, 

deve-se procurar atender, sempre que possível, às regras de normalização previstas para o desenho 

técnico, no que diz respeito às espessuras das linhas, aos tipos de linha, à colocação das linhas de 

cota e respectivos números, assim com à colocação das linhas de referência e legendas. Por fim, e 

como regra geral da representação, deve-se optar pelo sistema europeu de projecções ortogonais 

(ou método do cubo envolvente), podendo-se, eventualmente, prescindir de algumas das vistas, nos 

casos em que não haja acréscimo de informação com a inclusão das mesmas. 

 

Por fim, e com base em toda a informação produzida, nomeadamente o desenho técnico cotado, 

propõe-se a construção de uma maqueta, à escala, usando materiais de fácil manipulação. 

 

A última fase de uma metodologia projectual resulta numa avaliação do projecto, quer por testes de 

usabilidade quer mediante o recurso a painéis de utilizadores (os próprios grupos de alunos, sempre 

que possível). Para isso, recorre-se a grelhas de avaliação que permitam validar a proposta final, face 

ao problema inicial. Este processo de avaliação, apesar de formalmente só aparecer no fim do 

projecto, deverá ser tido em conta na transição entre as fases de resolução e concretização, tendo 

em vista possíveis ajustes e acertos ao longo do projecto. O que se pretende com um processo de 

avaliação do projecto é detectar, o mais cedo possível, nas várias fases da metodologia, erros ou 

omissões que permitam voltar a fases anteriores do projecto. 

 

Como parte da avaliação do projecto, sugere-se a elaboração de uma pequena memória descritiva 

ou ficha técnica para complementar a apresentação do projecto final, procurando que os alunos 

utilizem, o mais possível, uma linguagem técnica específica. Desta memória descritiva, deve constar: 

a descrição dos materiais e dos processos utilizados, a justificação sucinta das tomadas de decisão 

nas diversas fases da metodologia e a fundamentação da escolha de uma entre várias formas. 

 

Relativamente ao processo de avaliação dos alunos, tal como tem sido referido ao longo dos 

diversos módulos, deve ter um carácter eminentemente formativo ao longo de todo o processo de 

ensino/aprendizagem. A motivação dos alunos é essencial para a sua aprendizagem e deve ser 

alimentada por um processo pedagógico e de acompanhamento efectivo por parte do professor, 

certificando-se, deste modo, que os alunos estão a aprender. 

 

A avaliação/classificação de cada um dos exercícios propostos deve ser feita com base num conjunto 

de critérios que traduzam, claramente, os objectivos delineados para cada um desses trabalhos, 

tendo em conta, naturalmente, as competências específicas a desenvolver. Cada exercício pode ter 

um peso maior ou menor, consoante a sua importância e/ou complexidade. 
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Todo o processo de avaliação deve ser objectivo, transparente e participado e no que respeita à auto-

avaliação do desempenho por parte dos alunos, como forma de auto-reflexão e de auto- 

-consciência do seu próprio processo de aprendizagem individual e de grupo, devem também eles 

proceder a essa prática, de modo regular, através dos instrumentos de avaliação elaborados para o 

efeito. 
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I. Introdução 

 

 O presente plano anual de actividades constitui um instrumento do exercício da autonomia do Agrupamento de Escolas de Romeu 

Correia e é entendido como o documento de planeamento, que define os objectivos e as formas de organização e de programação das 

actividades, procedendo à identificação dos recursos necessários à sua execução. 
Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril 

 

 Com base no articulado legal, este documento apresenta a planificação anual do trabalho lectivo e não lectivo de todas as estruturas 

educativas do agrupamento, procurando articular as diversas intervenções no processo de ensino-aprendizagem. Esta proposta de 

actuação representa a política educativa do agrupamento, a qual visa dar resposta às exigências e às necessidades das crianças e dos 

jovens da comunidade local, enquanto membros de uma sociedade global que os desafia na sua mudança e evolução constantes. 

 Para acompanhar a sociedade actual e as suas demandas no âmbito da educação, esta planificação deve ser avaliada 

periodicamente e reformulada sempre que se verifique essa necessidade. O seu carácter dinâmico permitir-lhe-á, igualmente, integrar 

novas iniciativas, devidamente aprovadas, que se apresentem como estratégias ou práticas pedagógicas que concorram para o sucesso 

educativo dos alunos. É, por conseguinte, intenção do agrupamento que este plano possa ser reformulado, sempre que se justificar, por 

toda a comunidade escolar. Neste contexto, faz-se um apelo ao envolvimento real de todos aqueles que podem participar na construção 

do currículo e sucesso escolares, em especial, aos docentes, aos alunos, aos pais e encarregados de educação, aos assistentes 

operacionais e técnicos, e aos parceiros sociais, pedindo a máxima colaboração de todos nos aspectos organizativos ou processuais 

das iniciativas a realizar. No mesmo sentido, apela-se à compreensão de todos, sobretudo, dos docentes e dos pais e encarregados de 

educação, face às possíveis alterações ao quotidiano lectivo provocadas pelo desenvolvimento de actividades e projectos.  

 Em função do reordenamento escolar a que os estabelecimentos de ensino pertencentes a este agrupamento foram sujeitos no 

início deste ano escolar, o Plano Anual de Actividades criado para o ano lectivo de 2010-2011 torna-se o único referencial interno, quer 

para a definição de objectivos individuais dos docentes que pretendam fixar o seu contributo relativamente às finalidades e aos 

objectivos do agrupamento, quer para o relatório de autoavaliação a que todos os professores estão obrigados. 

 Pela mesma razão invocada, este Plano Anual de Actividades tem por base as metas e os objectivos gerais estabelecidos nos 

anteriores projectos educativos de cada estabelecimento de ensino que integra o agrupamento.  
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II. Finalidades 

 

 

 

Aperfeiçoar a 
intervenção de 

todos os 
agentes 

educativos no 
agrupamento 

Promover a formação 
pessoal e social dos 

alunos 

Reduzir o abandono 
escolar no Ensino Básico 

e a saída precoce no 
Ensino Secundário 

Estimular o interesse pelo 
conhecimento e pela 

aquisição de competências 

Melhorar os resultados 
escolares  
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III. Objectivos Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responder às finalidades 

do agrupamento 

8 - Ocupar integralmente o 

tempo escolar dos alunos 

11 - Promover tomadas de decisão 

conscientes no percurso escolar 

 

Incentivar boas práticas 

pedagógicas no agrupamento 

 

7 - Incentivar a articulação entre diversas 

estruturas educativas, entre diferentes 

disciplinas, áreas curriculares e 

actividades de enriquecimento curricular 

 

9 - Aprofundar a ligação entre 

a escola e a comunidade local 

1 - Promover criatividade e 

dinamismo no agrupamento 
16 - Ter uma atitude preventiva e 

assertiva face ao problema da 

indisciplina 

13 - Promover hábitos e 

estilos de vida saudáveis 

Incentivar a actualização e a 

formação adequada do pessoal 

docente e não docente 

6 - Promover o reconhecimento e a 

valorização dos responsáveis pelas 

diferentes estruturas educativas 

15 - Estimular atitudes e 

comportamentos de 

valorização da cultura 

14 - Promover valores e atitudes que favoreçam uma 

vida pessoal e sociocultural eticamente condigna 

3 - Incentivar boas práticas 

pedagógicas no agrupamento 

 

4 - Melhorar o funcionamento 

das lideranças intermédias 

 

2 - Promover a articulação entre 
diferentes níveis de ensino 

 

12 - Promover uma cultura de 

autoavaliação do agrupamento 

5 - Incentivar a actualização e a 

formação adequada do pessoal 

docente e não docente 

10 - Conceber projectos que 

promovam a animação 

sociocultural e o convívio escolar 

8 - Ocupar integralmente o 

tempo escolar dos alunos 

7 - Incentivar a articulação entre diversas 

estruturas educativas, entre diferentes 

disciplinas, áreas curriculares e 

actividades de enriquecimento curricular 

 

9 - Aprofundar a ligação entre 

a escola e a comunidade local 

1 - Promover criatividade e 

dinamismo no agrupamento 
16 - Ter uma atitude preventiva e 

assertiva face ao problema da 

indisciplina 

6 - Promover o reconhecimento e a 

valorização dos responsáveis pelas 

diferentes estruturas educativas 

3 - Incentivar boas práticas 

pedagógicas no agrupamento 

 

4 - Melhorar o funcionamento 

das lideranças intermédias 

 

2 - Promover a articulação entre 
diferentes níveis de ensino 

 

5 - Incentivar a actualização e a 

formação adequada do pessoal 

docente e não docente 
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IV. Procedimentos 

 

A preparação e a realização de actividades implicam o conhecimento da legislação em vigor, de modo a que se cumpram os 

procedimentos necessários e se garanta a segurança de todos os envolvidos. 

As visitas de estudo requerem o preenchimento e entrega do formulário de comunicação (anexo I) à Comissão Administrativa Provisória, 

pela pessoa da adjunta Ana Silva, com um mínimo de 8 dias de antecedência à sua realização. Quando se pretenda solicitar a verba 

prevista na lei para os alunos beneficiários da Acção Social Escolar (ASE), este prazo passará para um mês de antecedência. Do 

mesmo modo, exigem a apresentação do respectivo relatório (anexo II) após a sua realização.  

Todas as actividades realizadas são sujeitas a uma avaliação, pelos seus responsáveis, feita em documento próprio (anexo III), de 

modo a identificar o grau de consecução dos respectivos objectivos e a mais-valia de que se revestiram para o processo de ensino-

aprendizagem e para o sucesso educativo dos alunos. 

Com base nesses documentos, os coordenadores das diferentes estruturas educativas elaboram um relatório final das actividades, 

também em documento próprio (anexo IV).  

A partir dos relatórios dos coordenadores, o director elabora o relatório final, identificando o grau de execução do Plano Anual de 

Actividades e apontando sugestões para a sua melhoria nos anos seguintes. 
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V. Esquema organizacional de procedimentos 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades/Projectos 

Ouvido o CP 

Aprovadas pelo PCAP 

 

Plano Anual de 
Actividades 

4 

Relatório à CAP 

Relatório à CPA 

Informação ao GR/C 

3 

Realização 

Avaliação 

2 

Informação aos EE 

Autorização dos EE 

Comunicação à CAP 

Informação ao 
DT/CA/CT 

1 

Concepção 

Promoção 

Preparação 

Organização 

 

Legenda 

CP – Conselho Pedagógico 
PCAP – Presidente da CAP 
EE – Encarregados de Educação 

CAP - Comissão Administrativa Provisória 

DT - Director de Turma 

CA – Coordenador de Ano 

CT – Conselho de Turma 

CPA – Coordenadora de Projectos e Actividades 

GR – Grupo de Recrutamento 

C - Coordenador 
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Departamento de _____________________ 

 

Tabela 

escola objectivos actividade responsável intervenientes recursos calendarização  

período data 

1 1…       

 

 

Departamento de ______________________ 

Tabela 

 

Projecto _____________________ 

Tabela 

 

Código Estabelecimento de Ensino 

1 Escola EB2,3 da Alembrança 

2 Escola EB1 nº 1 do Feijó 

3 Escola EB1 nº 2 do Feijó 

4 Escola EB1/JI de Vale Flores 

5 Escola Secundária + 3º Ciclo de Romeu Correia 

http://www.drelvt.min-edu.pt/pesquisa/agrupa_nome_detalhes.asp?id=2926
http://www.drelvt.min-edu.pt/pesquisa/agrupa_nome_detalhes.asp?id=2981
http://www.drelvt.min-edu.pt/pesquisa/agrupa_nome_detalhes.asp?id=2981
http://www.drelvt.min-edu.pt/pesquisa/agrupa_nome_detalhes.asp?id=5080
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Anexos 



Competências Gerais – 3º Ciclo
i
 

Competências Específicas – 

Educação Visual 

 

Artes Visuais
ii
 

 Suas Dimensões 

 
Módulos Competências Visadas 

(1) Mobilizar saberes culturais, 

científicos e tecnológicos para 

compreender a realidade e para 

abordar situações e problemas do 

quotidiano. 

 
(2) Usar adequadamente 

linguagens das diferentes áreas 

do saber cultural, científico e 

tecnológico para se expressar. 

 

(3) Usar correctamente a língua 

portuguesa para comunicar de 

forma adequada e para estruturar 

pensamento próprio. 

 

(4) Usar línguas estrangeiras para 
comunicar adequadamente em 

situações do quotidiano e para 

apropriação de informação. 

 

(5) Adoptar metodologias 

personalizadas de trabalho e de 

aprendizagem adequadas a 

objectivos visados. 

 

(6) Pesquisar, seleccionar e 

 

 
 
• Apropriação das 
Linguagens 
elementares das 
artes. 
 
 
 

•Desenvolvimento 
da capacidade de 
expressão e 
comunicação. 
 
 
 
•Desenvolvimento 

da criatividade. 
 
 
 
• Compreensão 
das artes no 
contexto. 

 
 
 
 
 
 
 

FRUIÇÃO- 
-CONTEMPLAÇÃO 
 
 
 
 
 

 
PRODUÇÃO- 
-CRIAÇÃO 
 
 
 
 
 

REFLEXÃO- 
- 
INTERPRETAÇÃO 

1 – Expressão 

Plástica 

 

 Reconhecer a importância das artes visuais como valor cultural 

indispensável ao desenvolvimento do ser humano. 

 Utilizar diferentes técnicas e meios expressivos de representação. 

 Identificar e aplicar os elementos estruturais da linguagem plástica – ponto, 

linha, e textura. 

 Conhecer conceitos e vocabulário específico das Artes Visuais. 

 Conceber e organizar espacialmente o campo visual, dominando regras 

elementares de composição. 

 

2 – Desenho 

de Observaçã 

 

 Desenvolver a percepção visual das formas no espaço, através da 

compreensão dos factores que as determinam: a estrutura, a proporção, o 

volume e a relação luz/sombra. 

 Entender o Desenho como um meio para a representação expressiva de 

formas. 

 Desenvolver a motricidade, através do desenho de observação de elementos 
naturais e artificiais, manipulando conscientemente os factores 

determinantes da forma – estrutura, proporção, volume e iluminação 

(luz/sombra). 

 Criar composições a partir de observações directas, utilizando os elementos 

e os meios da expressão visuais. 

 

3 – Expressão 

da Cor 

 

 Compreender a natureza da Cor e a sua relação com a Luz. 

 Compreender, de forma elementar, o fenómeno psico-fisiológico na visão 

das cores, do movimento e da terceira dimensão (visão estereoscópica). 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ROMEU CORREIA 

 

Escola Secundária c/ 3º Ciclo de Romeu Correia 

 

Planificação de Artes Visuais – Ano Lectivo 2010 -2011 



organizar informação para a 

transformar em conhecimento 

mobilizável. 

 

(7) Adoptar estratégias adequadas 

à resolução de problemas e à 

tomada de decisões. 

 

(8) Realizar actividades de forma 

autónoma, responsável e criativa. 

 
(9) Cooperar com outros em 

tarefas e projectos comuns. 

 

(10) Relacionar 

harmoniosamente o corpo com o 

espaço, numa perspectiva pessoal 

e interpessoal promotora de 

saúde e de qualidade de vida. 

 

 Entender os mecanismos perceptivos da Luz/Cor: a síntese aditiva e 

subtractiva, os contrastes e harmonias e suas implicações funcionais. 

 Ser capaz de apreciar o mundo que o rodeia com maior sensibilidade 

estética, através do desenvolvimento de uma cultura artística feita a partir 

de referências consagradas nas Artes Visuais. 

 Ser capaz de utilizar técnica e expressivamente alguns materiais de desenho 

e pintura e de aplicar conscientemente os valores cromáticos nas suas 

experimentações plásticas. 

 

4 – Desenho 

Geométrico 

 

 Reconhecer o Desenho como um meio para a representação rigorosa de 

formas. 

 Reconhecer a geometria plana como interpretação da Natureza e princípio 

organizador da Forma. 

 Desenvolver a motricidade, através do desenho rigoroso de construções 

geométricas de figuras planas, com o auxílio de instrumentos de desenho 

apropriados (régua, esquadro, compasso, etc.). 

 Conhecer o conceito de estrutura modular regular e aplicá-lo criativamente 

na construção de um padrão geométrico (módulo/padrão). 

 Reconhecer e dar valor a formas artísticas de diferentes culturas, 

identificando o universal e o particular (na azulejaria, por ex.). 

 

5 – 

Metodologia 

Projectual 

Aplicada 

 

 Conceber projectos, aplicando a metodologia projectual, e organizar com 
funcionalidade e equilíbrio objectos/produtos bi ou tridimensionais. 

 Desenvolver as capacidades psicomotoras na realização das várias fases do 

projecto. 

 Compreender e aplicar o conceito de forma/função, através da concepção e 

realização de um objecto/produto com design. 

 Compreender, de forma elementar, as relações do Homem com o espaço: 

proporção, escala, ergonomia e antropometria. 

 Compreender mensagens visuais expressas em diversos códigos. 

 Utilizar diferentes códigos de representação normalizada e convencional. 

 

 

                                                             
i Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais – M.E. (www.min-edu.pt). 
ii Este Currículo é para ser distribuído por dois anos lectivos, a duração do Curso de Educação e Formação. 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ROMEU CORREIA 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

EDUCAÇÃO VISUAL  7º/8º/9º 

2010 . 2011 
 

DOMÍNIOS 
COMPETÊNCIAS 

ARTÍSTICAS  
CRITÉRIOS PONDERAÇÃO 

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 
 

CONHECIMENTOS 

 
• Conhecimento das formas 
e expressões. 
 
 

 
• Entendimento dos conteúdos das 

unidades. 
 
• Entendimento dos objectivos do 

trabalho. 
 

5% 

10% 

80% 

5% 

COMPREENSÃO/ 

APLICAÇÃO 

 
• Compreensão das formas, 
cores e técnicas. 
 
• Apropriação/Aplicação. 
 

 

• Apropriação / aplicação dos conteúdos 
das unidades com o fim de atingir os 
objectivos dos trabalhos. 

 
• Orientações processuais (rigor, 
objectivos, meios actuantes e suportes 

exigidos). 
 

20% 

30% 

10% 

PROCESSOS 

 
Capacidade de executar 
projectos. 
 
• Comunicação visual das 
ideias. 
 
• Apresentação. 
 
• Cumprimento de prazos. 
 

 

• Orientações processuais. 
 
• Diversidade de ideias alternativas 

(Imaginação das soluções 
apresentadas). 

 

• Eficácia na comunicação visual das 
ideias. 
 

• Capacidade de representar: 
• Aspectos formais. 
• Aspectos expressivos. 

 
• Cumprimento de prazos. 
 

5% 

40% 

10% 

 
10% 

 

10% 
 

5% 

TÉCNICAS 
• Domínio das técnicas e 
materiais. 

 
• Adequação. 
 

• Expressão. 
 
• Rigor. 

 

10% 

20% 
5% 

5% 

D
O

M
ÍN

IO
 S

O
C

IO
-

A
F

E
C

T
IV

O
 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS 
E SOCIAIS 
 
A avaliação das competências 
pessoais e sociais está 
integrada na avaliação global 
dos alunos com ponderação 
de 20% para o Ensino Básico. 

 
• Pontualidade. 

 
• Comparência com o material 
necessário à aula. 

 
• Cumprimento das tarefas propostas / 
Realização das actividades. 

 
• Empenho e autonomia. 
 

• Respeito pelas regras de 
funcionamento da sala de aula. 

 
 
 

 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 

 Exercícios práticos e/ou trabalho de projecto. 
 
. A avaliação do trabalho desenvolvido pelo aluno é contínua. 
. Todos os exercícios práticos e/ou trabalho de projecto contribuem com o mesmo peso e em conjunto para a avaliação das 
competências do aluno. 
. A avaliação formativa é efectuada durante o desenvolvimento do trabalho prático e em todas as aulas leccionadas. 
. A avaliação sumativa é efectuada com base na globalidade do trabalho apresentado pelo aluno à data da avaliação. 
. Existem dois momentos de avaliação por período: 

. Intercalar (a meio do período) de carácter formativo. 

. Final (no final do período) de carácter sumativo. 
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