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Resumo 

Relatório da prática de ensino supervisionada realizado no âmbito da disciplina 

de Introdução à Prática Profissional IV, do Mestrado em Ensino de Artes 

Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário da Universidade 

de Lisboa. 

Relata a prática de ensino, nas suas variadas vertentes, desenvolvida com uma 

turma de 12º ano do Ensino Secundário, disciplina de Desenho A, na Escola 

Secundária de Casquilhos, Barreiro. 

A actividade docente efectuada na Escola Secundária de Casquilhos abrangeu 

dois eixos diferentes de intervenção. O primeiro, a participação na actividade 

extra-curricular O Dia das Artes, organizada pelo grupo de artes visuais, que se 

materializou na orientação de um projecto de concepção de um cartaz de 

divulgação da actividade, com utilização das tecnologias da informação e 

comunicação, nomeadamente com a aplicação Adobe Photoshop. O segundo, 

a leccionação da unidade didáctica traçados ordenadores, conforme o currículo 

da disciplina de Desenho A, do Curso Científico Humanístico de Artes Visuais. 

Palavras-chave: Artes Visuais; Desenho; Traçados Ordenadores; Adobe 

Photoshop; Cartaz
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Abstract 

Report of supervised practice teaching conducted within the course Introduction 

to Professional Practice IV, the Master of Arts in Teaching, 3rd Cycle of Primary 

and Secondary Education at the University of Lisbon.  

Reports the practice of teaching in its many dimensions, developed with a 

Secondary Education class of the 12th grade, discipline of Drawing A, in the 

Escola Secundária de Casquilhos, in Barreiro.  

The teaching activity carried out in the Escola Secundária de Casquilhos 

covered two different axes of intervention. The first consisted in the participation 

on an extra-curricular activity of Arts Day, organized by the group of visual arts, 

and was materialized by the activity of supervising the design of a poster related 

to the event, with the use of information technology and communication, 

particularly with the application of Adobe Photoshop. Second, the teaching of 

the didactic unit Grid systems as it is mentioned in the official curriculum of the 

discipline of drawing A Humanistic Science Course of Visual Arts. 

Keywords: Visual Arts, Design, Drawing, Layouts, Grids, Adobe Photoshop, 

Posters 
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Introdução 

Este Relatório da prática de ensino supervisionada está organizado 

fundamentalmente em três partes, a primeira onde é feita uma descrição dos 

traços principais da Escola Secundária de Casquilhos e a caracterização da 

turma D do 12º ano em vários aspectos, quer o seu envolvimento nas 

actividades escolares, quer na sua origem sociocultural.  

A segunda parte é destinada à minha participação na actividade extra-curricular 

denominada Dia das Artes. Essa participação materializou-se na orientação de 

um projecto de concepção e realização de um cartaz de divulgação da 

actividade Dia das Artes com a turma acima descrita, na disciplina de Desenho 

A. Esse projecto teve dois momentos distintos, um em que houve quatro aulas 

de centro e trinta e cinco minutos de duração cada uma de formação 

profissional intensiva da aplicação Adobe Photoshop, para que todos os 

alunos, e era essa a expectativa deles, pudessem dominar as ferramentas, a 

metodologia e as técnicas base da aplicação, para conseguirem de uma forma 

quase autónoma compor o cartaz digitalmente. O segundo momento foi o do 

processo criativo, da escolha do texto, da imagem, dos elementos gráficos 

adequados aos objectivos comunicativos do cartaz para a sua posterior 

composição no programa. Este projecto era real, ou seja, seria seleccionado 

um cartaz para ser impresso numa gráfica com o apoio da Câmara Municipal 

do Barreiro e distribuído pelas várias escolas e outras instituições do conselho 

do Barreiro. 

A terceira parte é dedicada à minha experiência como docente na leccionação 

da unidade curricular “Traçados ordenadores”, tema do programa da disciplina 

Desenho A, 12ºano. A unidade foi leccionada em quatro aulas de cento e trinta 

e cinco minutos. 
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A Escola Secundária com 3º Ciclo de Casquilhos 

Identificação 

Escola Secundária com 3º Ciclo de Casquilhos 

Contactos 

Escola Secundária de Casquilhos - Barreiro  

Quinta dos Casquilhos  

2830-046 BARREIRO 

Telefone: (+351) 21 214 83 70 

Faxe: (+351) 21 214 02 65 

Contexto físico e social 

A Escola Secundária de Casquilhos insere-se no Concelho do Barreiro, num 

extremo da freguesia do Alto do Seixalinho, confinando com a freguesia de 

Santo André. Actualmente está envolvida por núcleos habitacionais e pelo 

Parque da Cidade. É uma zona urbana, predominantemente residencial, 

situada longe do centro da cidade, com alguns empreendimentos muito 

recentes e outros mais antigos. Os acessos em termos de transporte público 

não são os melhores, já que não há muitas carreiras a passar à porta da 

escola. 

Enquadramento histórico 

A Escola Secundária de Casquilhos ocupa actualmente as instalações do 

antigo Externato D. Manuel de Mello, cuja inauguração aconteceu a 9 de 

Outubro de 1961 e cujos terrenos foram cedidos pela Companhia União Fabril 

(CUF). O projecto ficou a cargo do arquitecto Formosinho Sanches que, com os 

recursos financeiros postos à sua disposição, tentou tirar partido das 

características físicas dos terrenos, construindo uma obra inovadora para a 

época. 

Caracterização do espaço natural 

O que saltou logo à vista foi o espaço natural onde se situam as instalações 

escolares, sem dúvida dos melhores espaços que conheci e que permite uma 
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tranquilidade e paz que não pode ser igualada por outras escolas estilo 

barracões pré-fabricados. O espaço natural confere a esta Escola 

características únicas e inigualáveis. Neste espaço inclui-se uma mata de 

eucaliptos e uma diversidade de aves, mamíferos, répteis e insectos que ali 

vivem em liberdade. 

Esta riqueza em termos de espaço natural permite a realização de actividades 

que dificilmente se poderiam realizar numa Escola com características 

clássicas. Temos, como exemplo dessas actividades, um Circuito de 

Manutenção, uma parede de escalada, corta-matos, foot-paper, paint-ball, 

gincanas, escultura e pintura ao ar livre, desfiles de moda, horticultura, entre 

outras. 

O pátio central funciona também como encontro diário dos Alunos, sendo 

também o local escolhido para encenações, apresentação de concertos, 

espectáculos de dança ou circenses, apresentação de ateliers dos Alunos de 

artes (Dia das Artes, por exemplo), Ciência ao ar livre, decorações de Natal, e 

tem até sido o espaço escolhido para a realização da Gala de Finalistas. 

Projecto Educativo 

O Projecto Educativo é o documento de referência para definição de 

estratégias e acções a desenvolver pela escola a longo prazo. Na fase de 

preparação do PE para o triénio 2007-2010 foram detectados como principais 

problemas. 

 Elevado número de retenções ao longo do percurso Escolar dos Alunos. 

 Alunos com expectativas desadequadas para o seu futuro Escolar, 

atendendo ao elevado insucesso e a percursos académicos instáveis. 

 Elevado número de faltas disciplinares. 

 Acompanhamento pouco consistente por parte da família, principalmente 

no que se refere ao estudo e à ligação com a Escola. 
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Oferta Curricular 

 3º Ciclo 

 Cursos de Educação Formação (Operador de Informática, Operador de 

Fotografia e Operador de Práticas Técnicos-comerciais) 

 Ensino Secundário (Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades e 

Artes Visuais) 

 Cursos Profissionais (Técnico de Turismo, Técnico de Marketing e 

Técnico de Design Gráfico) 

 

Disciplinas do grupo de Artes Visuais 

O grupo é bastante extenso e assegura a leccionação das seguintes 

disciplinas: 

 Educação Visual 

 Desenho A 

 Geometria Descritiva A 

 Oficina de Artes 

 Oficina Multimédia 

 Materiais e Tecnologias 

 Desenho e Comunicação Visual 

 Design Gráfico 

 Oficina Gráfica 

 História da Cultura e das Artes 

 Formação em Contexto de Trabalho 
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 Artes Visuais 

 Fotografia 

Salas e equipamentos afectos ao grupo 

As salas adequam-se à prática lectiva e revelam higiene. Contudo, existe falta 

de equipamento e as instalações revelam um mau estado de conservação. 

Quando leccionei a primeira aula na sala de desenho tinham acabado de 

instalar um quadro interactivo, o que acabou também por modificar a forma 

como algumas aulas decorreram. 

 

 

Figura 1 - Pormenor da sala onde decorreram as aulas, do ângulo do aluno. 
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Figura 2 - Pormenor da sala onde decorreram as aulas, do ângulo do professor. 

 

Caracterização da turma 

A turma do 12º D é constituída por vinte e nove alunos. Onze alunos do sexo 

feminino e dezoito alunos do sexo masculino. A média de idades é dezassete 

anos, com os dados disponíveis, temos então dois alunos com dezasseis anos, 

onze alunos com dezassete anos, seis alunos com dezoito anos, quatro alunos 

com dezanove anos e um aluno com a idade de vinte anos. 

De acordo com as fichas individuais dos alunos, opiniões que fui recolhendo da 

professora Fernanda Martins e de outros professores da turma, foi possível 

apurar que a turma tem um comportamento razoável e um aproveitamento 

satisfatório. Concretamente na disciplina de Desenho A, não há nenhuma 

negativa (em anexo no CD-ROM listagem dos alunos com os níveis obtidos na 

disciplina Desenho A, no 10º Ano, 11ºAno e 12º Ano no primeiro período).  

No entanto, quando foi pedida uma descrição global de como os alunos 

encaram o trabalho escolar, nomeadamente na disciplina de Desenho A, a 

explicação foi de que os alunos revelavam ser um pouco morosos na 

concretização dos trabalhos, são ligeiramente preguiçosos e que deveriam 

manifestar um maior desempenho e melhorar a assiduidade. Um pouco na 

linha detectada no Projecto Educativo da Escola em que referia os alunos 
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tinham expectativas desadequadas para o seu futuro Escolar, atendendo ao 

elevado insucesso e a percursos académicos instáveis. Interpretando de uma 

outra forma, os alunos referem grandes expectativas em relação ao seu futuro 

escolar, como iremos perceber pelas respostas, quando foi questionado se 

desejariam seguir uma formação académica de nível superior e quais as áreas 

dos cursos, todavia as suas atitudes são um pouco contraditórias. Revelam 

pouca ambição. 

No contexto social, com os elementos retirados das fichas individuais dos 

alunos, verificamos o seguinte: 

 Os pais de dez alunos trabalham no sector primário. 

 Os pais de três alunos trabalham no sector secundário. 

 Os pais de catorze alunos trabalham no sector terciário. 

No contexto cultural, com os elementos retirados das fichas individuais dos 

alunos, verificamos o seguinte: 

 Os pais de cinco alunos têm licenciatura. 

 Os pais de quatro alunos têm escolaridade ao nível do 12º Ano. 

 Os pais de três alunos têm escolaridade ao nível do 11º Ano. 

 Os pais de quatro alunos têm escolaridade ao nível do 9º Ano. 

 Os pais de três alunos têm escolaridade ao nível do 6º Ano. 

 Os pais de seis alunos têm escolaridade ao nível do 4º Ano. 

 

Foi realizado um pequeno inquérito sobre as opções futuras dos alunos, quanto 

à profissão e ou curso pretendido.  
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Alunos Resposta ao Inquérito 

1 Arquitecto ou Designer gráfico 

2 Designer de Interiores. Restaurador 

3 Designer 

4 Design de Comunicação 

5 Design de Moda. Curso de fotografia. Curso de Espanhol 

6 “Trabalhar” 

7 Design de interiores 

8 Design de Comunicação 

9 Formação ou Licenciatura em Ilustração e Animação 

10 Arquitectura 

11 Arquitectura. Direito. Relações Internacionais 

12 Design Industrial, do ramo automóvel. Mecânico 

13 Design de Equipamento 

14 Designer (não especifica a área) 

15 Pintura 

16 Design de Comunicação. Decoração de Interiores 

17 Design (não especifica a área) 
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18 Design Industrial, ramo automóvel. Mecânico ou músico. 

19 Design (não especifica a área) 

20 Design (não especifica a área) 

21 Pintura ou Escultura ou Artes do Espectáculo 

22 Arquitectura 

23 Pintura 

24 Não Respondeu 

 

Quadro 1 - Cursos e profissões que os alunos pretendem seguir no futuro. 

Podemos concluir, pela observação do Quadro 1, a maioria opta por escolher a 

via académica, nomeadamente cursos no âmbito do Design. Esta informação 

foi importante, também, para a planificação das actividades, dando mais ênfase 

à problemática do design. 

De referir ainda, o que já que tinha diagnosticado pela altura, no 3º Semestre, 

em leccionei dois blocos de 90 minutos sobre a unidade didáctica A Cor a esta 

mesma turma, que os alunos tinham muito poucos hábitos de leitura, inclusive 

leitura de livros específicos para a sua área. Isso fez com que no planeamento 

das aulas fosse sempre incluído como recursos livros especializados sobre os 

temas que iriam ser leccionados, como poderemos verificar mais adiante. 

O Dia das Artes 

O Dia das Artes é uma actividade organizada pelo grupo de artes visuais, do 

departamento curricular de expressões, da Escola Secundária de Casquilhos.  

Na sua quarta edição, alunos e professores de artes visuais promoveram um 

conjunto de actividades plásticas e artísticas dirigidas não só à participação da 
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comunidade escolar da Escola Secundária de Casquilhos, como também a 

todas as escolas do ensino básico e secundário do conselho do Barreiro. 

No programa deste ano, no dia 21 de Abril de 2010, com inicio às 10h00 e 

encerramento às 16h30, constavam as seguintes actividades: Atelier de pintura 

e técnicas mistas, orientado pela professora Fernanda Martins; oficina de 

design gráfico, orientado pela professora Cármen Luís; atelier de body-painting, 

orientado pela professora Helena Oliveira; modelagem em gesso e oficina de 

expressões, orientado pelo professor Ilídio Pina; workshop de animação vídeo, 

orientado pelo professor Miguel Brinca; workshop de origami, orientado pela 

professora Cristina Silva; Atelier de expressão plástica, orientado pela 

professora Rita Oliveira e pelo professor Paulo Nunes; Atelier de reciclagem e 

reutilização, orientado pelo professor Robalo Marques. 

Enquadramento no Plano Anual de Actividades e no Projecto Educativo 

A actividade de complemento curricular e extra-curricular O Dia das Artes está 

incluída no Plano Anual de Actividades da escola, que é elaborado a partir de 

propostas de actividades e projectos apresentados pelos departamentos, 

grupos curriculares e professores em geral, afirmando-se como um documento 

aberto aos interesses da escola e da comunidade educativa.  

O Plano Anual de Actividades é um instrumento de organização e gestão da 

escola, que contextualiza as diversas actividades a desenvolver ao longo do 

ano lectivo, quer na componente curricular, quer na componente de 

enriquecimento e complemento curricular e extra-curricular. É um instrumento 

de planeamento que se refere ao Projecto Educativo, às suas metas e aos 

seus princípios orientadores, sendo a sua principal finalidade a concretização 

das metas nele preconizadas. 

Assim, O Dia das Artes tem como objectivos gerais, relacionados com as 

metas do Projecto Educativo, os seguintes:  

 Incrementar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Com as 

seguintes estratégias: envolver a comunidade educativa em projectos 
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comuns; valorizar as actividades que favoreçam a ligação efectiva entre 

o curricular e o extra-curricular. 

 Educar para a cidadania. Estratégia: implementar actividades de ar livre 

e iniciativas no âmbito do Desporto Escolar, do Projecto Olha pela 

Saúde, Artes e Expressão Plástica. 

 Dinamizar a relação da Escola com a comunidade envolvente. Com as 

seguintes estratégias: incrementar o estabelecimento de parcerias e 

protocolos com o tecido económico, social e cultural da cidade; 

dinamizar actividades em conjunto com os parceiros institucionais; 

reforçar relações institucionais com os órgãos autárquicos; reforçar a 

divulgação de informações, orientações e actividades no site da Escola 

Secundária de Casquilhos. 

De referir ainda que, no projecto educativo da Escola Secundária de 

Casquilhos, estão definidas linha orientadoras que sustentam os projectos do 

Plano Anual de Actividades entre os quais:  

 Promover o sucesso educativo. 

 Desenvolver estratégias e processos de combate à indisciplina, ao 

abandono e ao insucesso escolares. 

 Incrementar atitudes de responsabilização pessoal e social. 

 Proporcionar o domínio de saberes, instrumentos e metodologias que 

fundamentem uma cultura humanística, artística, científica e técnica 

promovendo a autonomia do aluno. 

 Assegurar opções formativas diferenciadas, segundo vocações e 

interesses próprios. 

 Promover a competência, flexibilidade e profissionalismo no 

desempenho da tarefa educativa. 
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 Mobilizar toda a comunidade educativa para o envolvimento nas metas 

do Projecto Educativo. 

Assim, o Plano Anual de Actividades e o Projecto Educativo, são os 

instrumentos fundamentais para o processo de autonomia das escolas, 

permitindo estas reflectir sobre os problemas da comunidade educativa em 

especial e, dentro dela, gerar soluções para um melhor ensino, enfim, um 

melhor local de aprendizagem para os nossos alunos. 

Para concluir, projectos como o Dia das Artes é um valor acrescentado para o 

processo ensino aprendizagem de todos os alunos envolvidos. Permitindo, 

ainda, aos alunos, adquirir competências que de outra forma, não seriam 

possíveis. 

A participação na actividade Dia das Artes 

Foi decidido, pelo grupo de artes visuais, que para a realização e concepção 

dos materiais de divulgação do Dia das Artes, seria a turma do 12º D, na 

disciplina de Desenho A, a escolhida.  

Foi a docente da disciplina de Desenho A, a professora cooperante Fernanda 

Martins, responsável pelo meu estágio na escola, que sugeriu a minha 

participação neste projecto. Isto representou para mim uma oportunidade de 

participar numa actividade mais vasta, possibilitando a interacção com outros 

professores e comunidade educativa. A oportunidade, também, de um contacto 

mais directo com as dinâmicas e o funcionamento da escola no seu todo. Por 

fim, como um meio para contribuir no desenvolvimento de outras 

competências, para além das constantes do programa de desenho A do 12º 

Ano que poderiam ser aprofundadas, nos alunos da turma 12º D. 

A formulação deste convite, não é indiferente às nossas conversas formais e 

informais sobre o meu percurso académico, profissional e docente. 

Efectivamente, a minha experiência profissional de cerca de dez anos, em três 

empresas de referência em Portugal, na função designer gráfico; a minha 

experiência como docente no curso de educação e formação em operador de 

pré-impressão em Artes gráficas realçaram a minha possível mais-valia e 
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experiência num projecto de grande responsabilidade. Os alunos também 

revelavam grande interesse por aplicações dedicadas ao design gráfico e ao 

desenho para realização de trabalhos. 

Assim, ficou decidido que seria responsável pela planificação do projecto que 

consistiu na concepção e realização de um Cartaz e um Folheto de divulgação 

do “Dia das Artes” da Escola Secundária de Casquilhos, no dia 21 de Abril, 

pela turma 12º D.  

Cresce em real importância para os alunos, o facto de ser um projecto real, ou 

seja, todos os alunos da turma teriam a possibilidade de constatar o processo 

ou a metodologia do Design da enunciação do problema à fase de produção. 

Pois o cartaz iria ser impresso numa gráfica e teria que estar preparado para 

isso. Outra componente especialmente relevante é que iria ser utilizada uma 

ferramenta de infografia, neste caso a aplicação Adobe Photoshop, para a 

composição do cartaz. Para a concretização deste objectivo iria ser 

previamente dada uma acção de formação na aplicação Adobe Photoshop, 

para que todos os alunos estivessem ao mesmo nível em termos 

conhecimentos da aplicação. Depois disso, teríamos então a fase de 

concepção do Layout na aplicação e todo o processo subjacente à criação de 

um cartaz com nível profissional. 

Enquadramento com o programa de Desenho A 

O enquadramento deste projecto com o programa de Desenho A no que 

respeita a áreas, conteúdos e temas será várias vezes referido ou deduzido 

mais para frente. Por exemplo, no programa de Desenho A, 12º Ano, nos 

conteúdos e temas está definido que no conteúdo procedimentos, com o tema 

processos de síntese, os temas “infográfico: utilização de filtros, articulação 

palavra/imagem, ensaios de paginação e impressão.”, devem ser tratados com 

aprofundamento (RAMOS, QUEIROZ, BARROS, REIS, 2001). 

Existe outro aspecto que gostaria de salientar que é o tratamento infográfico da 

imagem, que é um âmbito de abordagem gráfica comum aos três ano 

curriculares e que, por vezes, não é possível na maioria das escolas, quer por 



31 

 

carência de material informático disponível, quer por vezes, quando o material 

existe, as licenças de utilização dos programas não está disponível. E esta 

componente é tão almejada pelos alunos. 

Em termos de finalidades do programa, por exemplo, “promover métodos de 

trabalho individual e colaborativo, observando princípios de convivência e 

cidadania” (RAMOS, QUEIROZ, BARROS, REIS, 2001), este projecto consiste 

em aplicação de conhecimentos à realidade concreta, o trabalho desenvolve-se 

num contexto social. Os alunos estão a trabalhar para o colectivo.  

Para completar, o trabalho de projecto que é um dos métodos aconselhados 

para a metodologia de ensino no secundário, neste caso concreto, junta um 

conjunto de conhecimentos que de outra forma estavam fragmentados e sem 

ligação entre si. 

A aplicação Adobe Photoshop 

Contextualizar o programa Photoshop é crucial para uma compreensão total 

das suas funções e a sua correcta utilização. Nos nossos dias, o Photoshop é 

uma aplicação que qualquer pessoa pode utilizar, com mais ou menos 

sucesso, independentemente de ter ou não ter formação na sua utilização. É 

um programa de massas, laconicamente descrito como um bom programa para 

aplicar uns efeitos numa fotografia, para fazer o convite de casamento do 

amigo, para fazer umas montagens de fotografias, ou simplesmente para fazer 

uns bonecos...  

Com estas opiniões, facilmente esquecemos que é uma poderosa ferramenta 

para profissionais da área da fotografia, design gráfico e artes gráficas. 

Escapa-nos também a razão pela qual ele foi concebido. Em Portugal, por volta 

do ano de 1995, já na sua versão 4.0, revolucionou por completo o mundo das 

artes gráficas, da publicidade e do design gráfico (os designers eram 

chamados de criativos, ainda, na altura…). De um momento para o outro, 

tornou-se obsoleto o maquetista, o laboratório fotográfico, a fotocomposição e o 

arte finalista. Por exemplo, numa gráfica de média dimensão o espaço ocupado 

por esses departamentos, essenciais para a produção, era, no mínimo, de 
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centenas de metros quadrados. Depois do Photoshop, qualquer sala com uns 

dez metros quadrados era necessária para a execução das mesmas tarefas. 

Ora bem, só conhecendo a fundo o trabalho de um Maquetista ou de um Arte 

Finalista, na sua mesa de luz, tendo como fundo o papel milimétrico 

transparente, compondo os elementos gráficos, o texto e as fotografias 

(Layout) em várias folhas de papel vegetal dispostas em camadas (Layers). O 

trabalho do técnico do laboratório fotográfico a retocar fotografias, a fazer a 

máscara de uma fotografia com tinta vermelha para separar um elemento do 

fundo, a aumentar o contraste da fotografia, etc. A fotocomposição, onde se 

compunha os textos que por sua vez eram retalhados pelo Arte Finalista e 

novamente fotografados na sua posição final é que podemos perceber a 

ferramenta Photoshop. Sem o conhecimento da metodologia de um trabalho de 

artes gráficas e das profissões descritas, não é possível perceber em 

profundidade da aplicação Photoshop e o domínio das suas ferramentas. 

Algumas referências foram dadas aos alunos para que essa compreensão 

fosse mais profunda. Muitas vezes bastava explicar como determinado 

processo era efectuado à apenas 15 anos atrás e tudo se tornava mais claro. 

Descrição sucinta das aulas 

1ª Aula (dia 3/11/2009) 

Aula começou com um debate e diálogo com os alunos, num sentido 

diagnóstico. A primeira intervenção relacionou-se com os objectivos e 

descrição detalhada do projecto. Que consiste basicamente na concepção e 

execução dos materiais de divulgação da iniciativa Dia das Artes, os materiais 

propostos são um cartaz e um folheto, mas também a utilização da imagem do 

cartaz para utilização em vários meios como a página da escola, jornal da 

escola, boletim do conselho e outros que eventualmente surjam. Para uma 

melhor motivação dos alunos foi referido que os materiais de divulgação seriam 

impressos em offset, numa gráfica com o apoio da Câmara Municipal do 

Barreiro, ou seja, uma oportunidade única dos alunos participarem num 

projecto completo desde da ideia, concepção, realização, à fase de produção, 
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de cariz profissional. Toda esta fase de argumentação foi realizada em estreita 

colaboração com a professora Fernanda Martins, que inclusive apresentou-me 

como o professor que iria ser colaborar em todo o processo. 

Foi questionado aos alunos da turma se as ferramentas a utilizar para a 

execução/composição dos materiais seriam as tradicionais, ou aplicações 

informáticas dedicadas ao design para a criação de layouts com imagem, texto 

e outros elementos gráficos, em inglês Desktop Publishing, em português 

edição electrónica. A resposta foi unânime e feita de forma entusiástica: 

ferramentas de edição electrónica.  

De seguida, realizou-se um levantamento dos conhecimentos dos alunos sobre 

várias aplicações de edição electrónica e sobre os conhecimentos prévios de 

cada uma delas e a escolha recaiu sobre a aplicação Adobe Photoshop, até 

porque já tinha sido utilizada em várias actividades da turma na disciplina de 

Desenho. O Photoshop é uma das ferramentas mais utilizadas mundialmente 

para tratamento de imagem digital, nas suas versões mais recentes possibilita 

criação de Layouts com elevado grau de sofisticação. 

Para um melhor conhecimento da turma foi realizado e colectado mais um 

questionário acerca das opções em relação à escolha de um curso superior, 

esta informação é relevante pois permite reflectir sobre o sentido das 

aprendizagens mais pertinentes nas aulas futuras. A maioria dos alunos 

pretende seguir um curso relacionado com design nas suas variadas áreas. 

Decidido que o principal material a explorar seria o cartaz, depois da sua 

realização, a sua imagem seria utilizada e adaptada aos restantes materiais. 

Houve também a oportunidade dos alunos observassem os cartazes realizados 

noutras edições do Dia das Artes. 

Por último, apurou-se questões de organização para as futuras sessões de 

formação na aplicação Adobe Photoshop, tais como: um computador por aluno; 

a aplicação Photoshop previamente instalado em cada computador; alguns 

dados de como se iria decorrer a acção de formação; a vantagem da turma 

estar dividida por turnos, ou seja, seria sessões de 135 minutos para cada 
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turno por dia, visto que o outro turno estaria em aulas na disciplina de Oficina 

das Artes. 

2ª Aula (dia 2/12/2009) 

Exposição sucinta de uma breve história do cartaz e princípios do layout, que 

consiste na composição de imagem, texto e objectos, fundamentalmente os 

elementos do design gráfico, numa página. 

Explicitação dos métodos que iriam ser operados na aula. Ao nível do saber 

fazer, semelhantes aos utilizados numa sessão de formação profissional em 

qualquer ferramenta informática, a saber: a metodologia expositiva, explanação 

dos passos a concretizar para uma determinada acção e os seus propósitos; a 

demonstrativa, em que o professor demonstra os passos a seguir para 

concretizar uma tarefa, no seguimento os alunos executam essas mesmas 

tarefas, com acompanhamento. Todas as exposições e demonstrações tiveram 

o recuso ao computador da sala e ao quadro interactivo. 

Obviamente, até pelo facto da turma estar dividida em dois grupos, outras 

metodologias seriam aplicadas como a interrogativa e a activa, dando um 

espaço à intervenção dos alunos e aos seus interesses, permitindo o diálogo.  

Mais à frente, veremos que houve também lugar a que os alunos trocassem 

conhecimentos entre eles, se ajudassem mutuamente segundo o seu saber, o 

que representa a base da aprendizagem cooperativa, onde o professor não era 

o elemento fulcral e a comunicação não tinha um sentido único. 

O primeiro aspecto a ser abordado, no âmbito da formação em Photoshop, foi o 

formato do papel a utilizar, a escolha foi o formato A3. Foi aproveitado esse 

momento para introduzir os conteúdos do sistema DIN e proporção do papel, 

matéria do programa da disciplina de desenho.  

Realço, desde já, estas paragens no seguimento da formação em Photoshop 

para introduzir outros conhecimentos do programa de desenho, novos ou já 

adquiridos (relacionar um conhecimento novo com o que já foi aprendido 

anteriormente). Esta metodologia permite num projecto real salientar e reforçar 
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aprendizagens, conteúdos e conhecimentos que estavam soltos e dispersos. 

Integrados e contextualizados num projecto, esses conteúdos, fazem com que 

a sua apreensão e compreensão, por parte dos alunos, seja positiva e permite 

relacioná-los com o mundo real. Ou seja, existe uma recolha de conteúdos que 

agora são aplicados e integrados na sua plenitude. Simplesmente para 

responder à pergunta muitas vezes repetida pelos alunos, quando são 

ensinados conteúdos de uma forma isolada e solitária: “para que é que isto 

serve?” ou “para que é que me interessa isso?”. 

Outra situação em que foram reportados conteúdos do programa de desenho 

foi na escolha na aplicação Photoshop do sistema de cores que iria ser 

utilizado no cartaz. Neste caso o sistema CMYK, de quatro cores, Ciano, 

Magenta, Amarelo e Preto, utilizado em Artes Gráficas no processo de 

impressão. Foi aproveitado para relembrar o modelo subtractivo, neste caso o 

CMYK, e o modelo aditivo da cor, utilizado nas televisões e nos próprios 

monitores de computador, modelo RGB. A explicitação destes conteúdos tem 

extrema importância quando trabalhamos informaticamente num material que 

será impresso, pois se trabalhamos no cartaz com o modelo RGB, ao ser 

impresso através do modelo CMYK as cores diferem drasticamente da sua 

prévia visualização no monitor. 

3ª Aula (dia 9/12/2009) 

Nesta aula foram introduzidos conteúdos importantes no âmbito da divisão da 

página, isto é, a criação de uma grelha elementar que no permitisse tomar 

algumas opções em termos de localização de elementos vários na página de 

uma forma racional. Utilizando as guias e as réguas da aplicação Photoshop. 

Foi delimitado as margens da página, no sentido que o texto não deveria 

passar essa mesmas margens, quer por se tornar ilegível, quer pelo facto do 

corte executado na gráfica poder mesmo cortar algumas letras. Esta era a 

nossa margem de segurança. Com as imagens podemos proceder de maneira 

diferente e elas podem ficar ao corte, desde que exista uma área de sangria, 

uma medida nunca inferior a três milímetros para além da dimensão da página 

ou de corte. 
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Definimos as medianas da página e encontramos o centro geométrico da 

página, como o formato da página é um A3, podemos dizer que dividimos a 

página em quatro rectângulos iguais com a mesma proporção do original. De 

seguida definimos o centro óptico com as regras enunciadas numa ilustração 

do livro Design Gráfico, Panorâmica das Artes Gráficas II, da Plátano, onde 

estava uma definição do que é ponto centro geométrico e centro óptico que vou 

citar “O centro óptico, isto é, o ponto para onde centramos a nossa atenção 

imediata quando olhamos para qualquer composição, não coincide com o 

centro geométrico da mesma” (ROCHA, NOGUEIRA, 1995). 

Iniciámos o estudo da importação de imagens para a página. Depois a análise 

das ferramentas de selecção do Photoshop, que nos possibilita o recorte da 

figura ou forma que desejamos utilizar do fundo da imagem. Destacar a figura 

do fundo. 

De seguida, fizemos a análise das Layers, que mais não é do que o papel 

vegetal em camadas seguidas em que cada uma tinha um elemento gráfico, o 

que facilitava a deslocação de elemento para outra posição na página sem 

alterar os outros que estavam noutra folha, que era utilizado pelos maquetistas. 

A palavra portuguesa para Layers é exactamente camadas, que proporciona o 

controlo total de todos os elementos da página individualmente, podemos 

sobrepor elementos, alterar a sua posição, cor ou aplicar um filtro, sem que 

essa acções interfiram noutros elementos da página, isto desde de que, bem 

entendido, haja o cuidado de criar uma Layer para cada elemento que 

importamos para a página.  

Foi um dia com muitos aspectos técnicos a reter, no final fizemos uma sessão 

mais descontraída de como controlar cada elemento na sua Layer, como seja, 

aumentar o tamanho, rotação do elemento, repetição de Layers, aplicar filtros, 

alterar a cor, o contraste. Como podemos sobrepor elementos com as Layers, 

podemos também aplicar diferentes transparências função muito útil do 

programa Photoshop. 



37 

 

4ª Aula (dia 10/2/2010) 

Nesta aula os alunos foram convidados ou desafiados a escolher a capa de um 

dos livros da bibliografia utilizada nas aulas para fazer a respectiva composição 

gráfica na aplicação Photoshop. O Layout teria que ser o mais fiel possível ao 

original. Não deveria de haver ajuda alguma por parte do professor, mas os 

alunos poderiam trocar e partilhar conhecimentos. 

Desta forma poderiam ser avaliados os conhecimentos adquiridos na formação, 

uma espécie de teste diagnóstico. 

A capa escolhida foi do livro “The elements of user experience” (ver figura 3), 

um óptimo exemplo da totalidade das técnicas e conteúdos transmitidos nas 

aulas. As medidas do livro foram fornecidas. 

 

Figura 3 - Design da capa: Aren Howell  
GARRET, Jesse James (2002) - The elements of user experience. New York: AIGA 

 

O exercício foi concluído com êxito pelos alunos, assim concluímos que tinham 

adquirido as competências essenciais para a composição de um Layout gráfico 
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na aplicação Photoshop e competências para manipulação de texto, imagens e 

outros elementos gráficos. Adquirida também a lógica de trabalho do 

Photoshop, as suas ferramentas, menus e área de trabalho. Pelo que, 

poderiam desde já começar a trabalhar na criação do cartaz para o Dia das 

Artes. 

5ª Aula (dia 24/2/2010) 

Nesta aula começou o processo de criação do cartaz. Os alunos poderiam 

explorar qualquer técnica para conceberem a ilustração ou a imagem do cartaz. 

A ideia era de intervir o menos possível no processo criativo para que 

surgissem as mais diversificadas abordagens possível. Orientar apenas em 

aspectos técnicos. 

Temendo que o processo se pudesse arrastar e houvesse algum bloqueio 

natural, pois até aqui estavam sempre muito apoiados por mim na realização 

das tarefas e as possibilidades de criação de uma imagem ou ilustração 

original adequada ao tema serem múltiplas.  

Decidi questionar e fazer um pequeno brainstorming, técnica em que os alunos 

descrevem espontaneamente as suas ideias sem qualquer crítica, a cada 

aluno, individualmente.  

Esta intervenção foi muito produtiva e permitiu, desde logo, clarificar as ideias 

que estavam ainda embrionárias. Permitiu, também a escolha logo de uma 

possibilidade entre várias. 

Algum tempo depois, já todos os alunos tinham uma ideia predefinida e onde 

poderia focar e concentra a sua atenção. 

Quanto a técnicas a utilizar também ficou tudo clarificado, podendo ser 

divididas em três grupos: 

 Ilustração concebida recorrendo apenas as ferramentas do Photoshop. 

 Fotografias da escola ou de pormenores que posteriormente seriam 

tratados em Photoshop. 
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 Técnica mista de fotografar uma situação um objecto e fazer uma 

ilustração original em papel, digitalizando a ilustração e importando a 

imagem da máquina fotográfica para o Photoshop para posterior 

composição. 

Aula muito produtiva a nível de ideias que iam surgindo e os alunos 

começaram também a dar importância a certos pormenores do ambiente da 

sala de aula, de forma a aproveitarem algum pormenor que pudesse ser 

utilizado como imagem no cartaz, como o facto da porta da sala de aula estar 

pintada com pinceladas de várias gerações e cores o que oferecia um leque de 

sentidos e significados que poderiam ser trabalhados. 

6ª Aula (dia 3/3/2010) 

Os alunos já tinham uma ideia muito definida do que queriam em termos de 

comunicação e de imagem para o cartaz. Todos já estavam na fase de 

composição do cartaz em termos de finalização do Layout no computador.  

Foi determinado o texto definitivo e obrigatório que deveria constar no cartaz: 

 O nome da actividade (destacado) 

 O dia e o ano da actividade 

 O local onde se realiza a actividade 

Alguns cartazes já estavam num estado avançado de concretização, como 

podemos constatar pelo cartaz realizado pelo aluno Ivo Guerreiro. Destaco este 

cartaz porque materializa o que muito foi falado na fase do processo criativo, 

como a utilização de pormenores da escola, conceber uma ilustração e depois 

digitalizá-la e fazer o tratamento dos outros elementos no computador, fazer 

uma montagem de fotografias originais, etc. A aplicação das metodologias 

expostas sobre o programa Photoshop também é exemplar e conseguir um 

bom efeito com a síntese das técnicas referidas nas aulas. Numa breve 

descrição das técnicas utilizadas temos a ilustração da imagem com o nome da 

actividade em cartolina que posteriormente foi digitalizada e ocupa o fundo do 

cartaz; temos uma fotografia do braço do próprio aluno a simular o acto de 
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pintar que foi importada para o Photoshop e aplicou as ferramentas de 

selecção para destacar o braço do fundo, melhor dizendo o recorte. Depois 

como colocou esse recorte do braço numa Layer independente pode escolher o 

seu enquadramento em relação ao fundo. Posteriormente, colocou o texto 

alinhado à esquerda guiado por uma grelha prévia e fez o alinhamento dos 

logótipos na zona padrão de localização. Simples e eficaz. 

 

 

Figura 4 – Cartaz realizado pelo aluno Ivo Guerreiro. 
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7ª Aula (dia 10/3/2010) 

Nos primeiros 45 minutos ainda houve alguns acertos em termos de 

alinhamento dos logótipos dos apoios e da organização. 

Depois procedeu-se à recolha dos ficheiros, com a minha supervisão para que 

o processo de impressão no formato A3 decorresse sem interrupções. De 

seguida foram expostos todos os cartazes impressos numa impressora a lazer 

a cores, para uma primeira selecção dos trabalhos contando obviamente com a 

auto-avaliação dos alunos sobre o seu cartaz e referências a outros que 

poderiam corresponder melhor aos objectivos e critérios de selecção. Os 

critérios de selecção, seguindo uma lógica de concurso, eram os seguintes: 

 Criatividade, qualidade e adequação ao tema 

 Legibilidade e boa visibilidade nos vários ambientes (exterior e interior) 

 Originalidade 

 Grafismo e cor 

Foram assim seleccionados três cartazes, que foram melhor observados por 

mim, pela professora Fernanda Martins e pelos professores do grupo de artes 

visuais, para então haver consenso numa única escolha, aquele que melhor 

correspondia aos objectivos propostos. 

O cartaz seleccionado foi o cartaz realizado pela aluna Rute Pascoal, que pelas 

suas palavras foi inspirada pela porta da sala com os salpicos e pinceladas de 

tinta de várias cores, decidiu não fazer a fotografia da porta, mas sim fazer uma 

reinterpretação do tema totalmente no programa Photoshop, com as 

ferramentas de pintura disponíveis. 

Novamente foram reunidos todos os alunos e fui unânime a opinião que era o 

cartaz que melhor sintetizava e comunicava o Dia das Artes. Todos ficamos 

satisfeitos pela escolha e, por vezes, isso vale mais que muitos artifícios 

técnicos.  
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O cartaz estava com todas as condições para ser imediatamente entregue na 

gráfica para se proceder à sua produção. Dou os meus parabéns à aluna. 

Não poderia acabar uma aula de melhor forma. Fim de unidade. 

 

Figura 5 – Cartaz seleccionado de Rute Pascoal. 
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O Dia das Artes (dia 21/4/2010) 

Foi uma manhã para desfrutar e participar nas actividades do Dia das Artes 

com a comunidade educativa. Aproveitei para tirar algumas fotografias como 

registo. 

 

Figura 6 - Vista de pormenor do Ateliê de pintura e técnicas mistas,  
orientado pela professora Fernanda Martins. Fotografia: Carlos Fernandes 

 

Figura 7 - Vista mais geral do Ateliê de pintura e técnicas mistas,  
orientado pela professora Fernanda Martins, enquanto decorria uma outra actividade muito próximo.  

Fotografia: Carlos Fernandes 
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Figura 8 - Pormenor de uma instalação feita pelos alunos de Artes Visuais.  
Fotografia: Carlos Fernandes 

 

Avaliação 

Avaliação da formação na aplicação Adobe Photoshop 

A avaliação foi diagnóstica, ou seja, serviu para averiguar se os alunos tinham 

os conhecimentos e as técnicas necessárias para poderem iniciar novas 

aprendizagens ou avançar no projecto. O exercício e a explicação detalhada do 

processo de avaliação estão expressos na quarta aula. Foi feito um exercício 

que resumia todos os conhecimentos e técnicas leccionados nas aulas, ficou 

registado que o exercício foi concluído com êxito pelos alunos, pelo que 

poderíamos então avançar para a fase de criação propriamente dita do cartaz.  
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Avaliação do Cartaz de divulgação do Dia das Artes 

Num primeiro momento foi realizada uma auto-avaliação de cada aluno sobre o 

seu trabalho e o seu percurso.  

De seguida, os alunos foram convidados a falarem também do trabalho dos 

colegas, que é o princípio da hetero-avaliação, no essencial uma avaliação 

feita por outro ou por outros, isto permitiu aos alunos comunicar e a interagir no 

sentido de se gerar um consenso sobre a escolha de três cartazes que eram 

referidos como os que correspondiam melhor aos objectivos. Com estes 

passos foi feita uma pré-selecção de três cartazes. 

Para tornar a avaliação mais real no sentido de que se tratava de um concurso 

de cartazes que os alunos poderiam eventualmente também, no futuro, 

enfrentar, foi realizada uma tabela com quatro critérios de avaliação do cartaz 

que foi distribuída pelos alunos, professora Fernanda Martins e restantes 

professores do grupo de Artes Visuais. 

Os critérios de avaliação do cartaz são os seguintes: 

 Criatividade, qualidade e adequação ao tema (de 0% a 25%) 

 Legibilidade e boa visibilidade no ambiente exterior e interior (de 0% a 

25%) 

 Originalidade (de 0% a 25%) 

 Grafismo e cor (de 0% a 25%) 

Cartaz Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Final 

Cartaz 1 25% 25% 25% 25% 100% 

 

Quadro 2 - Tabela de avaliação do cartaz. 
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Traçados Ordenadores 

Os traçados ordenadores são uma estrutura básica, digamos uma grelha que 

atribui uma certa ordem ao plano (NOBRE, 1999).  

Por exemplo, podemos considerar, no enquadramento mais simples, que as 

medianas de um quadrado representam a sua estrutura estática, e as 

diagonais do quadrado a sua estrutura dinâmica. São linhas, ou composição de 

linhas, que poderão ter expressões diferentes, estáticas ou dinâmicas. À 

medida que vamos acrescentando mais linhas, paralelas, por exemplo, vamos 

mudando o cariz expressivo. Estas estruturas têm uma enorme importância, 

pois actuam como processo harmonizador. 

Introduzindo os princípios matemáticos de proporção, razão e progressão aos 

traçados ordenadores, criaremos grelhas ou estruturas, que se multiplicam 

proporcionalmente, e em que cada uma das suas partes tem uma relação com 

o todo. Estes princípios influenciaram a arte, a arquitectura e o design, ao longo 

dos tempos. 

Citando o que disse Max Bill, professor e teórico do design “Os traçados 

ordenadores baseados em cálculos constituem os recursos para toda a 

configuração racional, proporcionando equilíbrio e harmonia para a obra 

plástica.” (citado em RIBEIRO, 2003, pág. 159). 

Estes princípios são objecto de estudo conforme o programa de Desenho A do 

12º Ano, numa perspectiva de sensibilização. 

Motivação para a escolha da Unidade Traçados Ordenadores 

Esta matéria tem grande importância na arte, arquitectura e design, a sua 

compreensão confere congruências entre arte, arquitectura, design, 

matemática, geometria e a própria natureza. Esta transdisciplinaridade só por si 

é motivo para a escolha.  

Contudo, o principal motivo foi a constatação e observação das dificuldades 

dos alunos da turma 12ºD na composição gráfica do cartaz, na unidade 

anterior. As dúvidas constantes e apreensões reveladas na localização e 
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distribuição dos elementos gráficos, imagem e texto na página; as dificuldades 

em estabelecer uma hierarquia; o balanço ou equilíbrio entre os vários 

elementos; enfim todos os princípios que bem organizados contribuem para o 

impacto visual e uma correcta leitura daquilo que queremos comunicar. E tudo 

isto mesmo sob a minha orientação, apoio e constante ajuda até na construção 

de grelhas básicas para a definição de margens, o centro óptico e centro 

geométrico, a definição das linhas onde poderiam aparecer os logótipos dos 

apoios, etc. 

Todos estes percalços que podem bloquear o processo criativo, são erros 

comuns mesmo em recém-licenciados num curso artístico ou design, como 

também tive a oportunidade de observar. Isto acontece, em grande parte, 

porque o aluno não compreendeu os princípios visuais que guiam uma 

composição racional e geométrica ou porque esses princípios não foram 

leccionados com o aprofundamento necessário. Esses princípios incluem um 

entendimento de sistemas de proporção clássicas como a secção de ouro, os 

rectângulos dinâmicos, a simetria dinâmica, assim como a razão, a proporção e 

as inter-relações da forma e as linhas reguladoras. Todos estes princípios 

ajudam no processo de design e dão coerência ao design através da estrutura 

visual. 

Ora, tudo isto pode ser minimizado com a utilização de traçados ordenadores 

que conferem uma estrutura visual, racional e harmónica da página e libertam o 

aluno de constrangimentos vários podendo assim dirigir a sua máxima atenção 

para os aspectos criativos e comunicativos. Os traçados ordenadores são uma 

poderosa ferramenta de ajuda e auxílio aos alunos aos aspectos focados 

acima. 

Assim, sem nenhuma dúvida escolhi este tema, para clarificar e ajudar os 

alunos em futuros projectos, mesmo sabendo que nunca iria ser aprofundado 

de uma forma total. 
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Enquadramento da unidade no currículo escolar e na disciplina 

A disciplina Desenho A é a disciplina base, no Curso Científico Humanístico de 

Artes Visuais, com um total 3,5 X 90 minutos semanais. 

Segundo o que está descrito no programa de Desenho A (RAMOS, QUEIROZ, 

BARROS, REIS, 2001), podemos fazer uma visão geral das áreas, conteúdos e 

temas da disciplina de Desenho A 10º, 11º e 12º Anos desta forma: 

Áreas 

 Percepção visual 

 Expressão gráfica 

 Comunicação visual 

Conteúdos 

 Visão  

Temas: percepção visual e mundo envolvente 

 Materiais  

Temas: suportes; meios actuantes; infografia 

 Procedimentos  

Temas: técnicas; ensaios 

 Sintaxe  

Temas: forma; cor; espaço e volume; movimento e dinamismo 

 Sentido  

Temas: interpretação e uso 

No programa de Desenho A, 12º Ano, a unidade traçados ordenadores está 

incluída no conteúdo sintaxe, tema forma, “Traçados ordenadores: regra de 

ouro; consonâncias musicais; outros sistemas geométricos ou matemáticos.”. 

Conteúdo de sensibilização. Quando se refere que o item é de aprofundamento 

ou de sensibilização é explicado da seguinte forma: “Quanto aos conteúdos, há 
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o cuidado de, considerando as condicionantes etárias, tanto a nível cognitivo 

como psicomotor, e a experiência média adquirida previamente, destrinçar 

entre os que são de sensibilização e os que são de aprofundamento.” 

(RAMOS, QUEIROZ, BARROS, REIS, 2001). A planificação anual da disciplina 

de desenho A pode ser consultada nos anexos CD-ROM (Anexos CD-ROM, 

Planificacao_Anual_Desenho_A_2009_10.pdf). 

A unidade didáctica Traçados Ordenadores é transversal aos três anos do 

Curso Científico Humanístico de Artes Visuais, conforme podemos observar no 

quadro abaixo. 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

4. Sintaxe 

4.1. Conceitos estruturais da 

linguagem plástica: forma 

pontual, forma linear, forma 

pluridimensional, valor, cor, 

textura, escala, espaço, ritmo, 

equilíbrio, movimento e 

unidade. 

4.2. Domínios da linguagem 

plástica 

4.2.1.Forma 

4.2.1.1. Figura positiva e figura 

negativa: figura e fundo, forma 

e informe, limite, contorno e 

linha 

4.2.1.2. Plano e superfície 

• Linhas: linhas medianas, 

linhas diagonais, linhas 

oblíquas 

• Centro, campo e moldura 

4. Sintaxe 

4.2. Domínios da linguagem 

plástica 

4.2.1.Forma 

4.2.1.2. Plano e superfície 

• Estruturas implícitas e 

estruturas explícitas 

• Formas modulares 

• Modulação do plano e 

reticulas 

4. Sintaxe 

4.2. Domínios da linguagem 

plástica 

4.2.1.Forma 

4.2.1.1. Traçados ordenadores 

• Regra de ouro 

• Consonâncias musicais 

• Outros sistemas geométrico 

ou matemáticos 

 

Quadro 3 - A transversalidade da unidade Traçados Ordenadores. 
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Um importante recurso didáctico foi o Manual de Desenho, 12ºAno, Desenho A, 

editado pela ASA. No quadro 3 podemos observar a articulação vertical de 

temas e conteúdos da Unidade Traçados Ordenadores. Mais abaixo no quadro 

4 podemos observar o mapa organizador de conceitos (RAMOS, PORFÍRIO, 

2009). 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Escala e proporção 

O cânone 

As proporções 

Secção áurea - número de ouro 

O modulor 

Tipos de proporção 

O sistema aditivo 

O sistema generativo 

 

Plano e superfície 

Traçados organizadores 

Predomínio e subordinação 

Formas e estruturas modulares 

Modulação da forma 

Estruturas e rede modulares 

Retículas modulares 

Redes e desenvolvimento 

modular 

 

 

A regra de ouro 

A ideia de proporção 

A construção do rectângulo de 

secção áurea 

A secção áurea na construção 

proporcional no círculo e no 

quadrado 

A sucessão de Fibonacci 

A construção do rectângulo √2 

Rectângulos dinâmicos √2 

O rectângulo √3 

O rectângulo √4 

O rectângulo √5 

Sistemas DIN e proporção do 

papel 

Subdivisões harmónicas no 

quadrado e no rectângulo 

 

Quadro 4 - Articulação vertical de temas e conteúdos da Unidade Traçados Ordenadores. 

 

Mapa organizador de conceitos 

Traçados ordenadores: articulação de temas e conteúdos do 10º, 11º e 12º ano 

Plano superfície 

Predomínio e subordinação 

Estruturas modulares 

Modulação da forma 

Proporção e escala 

Cânones 

Tipos de Proporção 

Sistema generativo 

A regra de ouro 

Cânones 

Ideia de proporção 

Rectângulo de secção áurea 
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Estruturas e redes modulares 

Redes e desenvolvimento 

modular 

 

Sistema aditivo 

 

 

Traçados ordenadores obtidos 

a partir da proporção áurea – 

regra de ouro 

 

Quadro 5 - Mapa organizador de conceitos. 

 

Todos estes quadros foram uma preciosa ajuda para a planificação da unidade 

Traçados Ordenadores, pois para além de ficar com um percepção geral do 

tema e dos conteúdos, os que eram de conhecimento prévio e os que eram 

novidade, possibilitou uma boa dinâmica na minha planificação relacionando 

temas e conteúdos e permitiu uma sistematização ao essencial, tendo em 

conta o número de aulas disponível que era bastante reduzido. Quatro aulas de 

135 minutos, ou seja, 12 aulas de 45 minutos. Como a turma estava dividida 

em turnos, um turno estava na sala de Desenho A, outro na sala de Oficina de 

Artes, acabou por ser bastante extenuante a tarefa de repetir o mesmo em 

duplicado, ou seja um dia de aulas eram 270 minutos dentro da sala de aula. A 

planificação da Unidade Didáctica Traçados Ordenadores (Anexos CD_ROM, 

Unidade_Didactica_Tracados_Ordenadores.pdf). 

A unidade didáctica Traçados Ordenadores organizou-se no espírito do que é 

exposto no programa de Desenho A, “Concretiza-se a aprendizagem do 

desenho através do «aprender fazendo», encarado de modo integrado e sem 

prejuízo da transmissão oportuna e sistemática de conhecimentos.” (RAMOS, 

QUEIROZ, BARROS, REIS, 2001). Assim, a par da transmissão de 

conhecimentos, os alunos foram sempre solicitados para executarem os 

diagramas e os traçados expostos, por exemplo, a construção do rectângulo 

√2, a construção do rectângulo de secção áurea, a construção da espiral da 

secção áurea, a subdivisão do quadrado estabelecendo rectângulos dinâmicos. 

Na segunda aula foi proposto um exercício prático (Anexos CD-ROM, 

Traçados_Ordenadores_Exercicio_1.ppt), em que os alunos aplicavam os 

conhecimentos adquiridos sobre a proporção, que é a relação entre duas 
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partes, e a harmonia, que é a relação entre as partes e o todo; tendo como 

pano de fundo a obra de Piet Mondrian, é importante sempre termos o 

referencial da obra de arte, que é um conhecimento prévio explorado já desde 

o ensino básico (as composições podem ser consultadas no anexo CD-ROM, 

Composicao_Finais_Exercicio_1.ppt). Na terceira aula, foi proposto outro 

exercício relacionado com a sucessão de Fibonacci (Anexos CD-ROM, 

Traçados_Ordenadores_Exercicio_2.ppt), onde os alunos executaram uma 

composição livre com quadrados de cartolina preta cortados com as dimensões 

da sucessão de Fibonacci, ou seja, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm e 13 cm de 

lado. (as composições podem ser consultadas no anexos CD-ROM, 

Composicao_Finais_Exercicio_2.ppt). 

 

Descrição sucinta das aulas 

1ª Aula (dia 17/03/2010) 

Foi iniciada a aula com uma pequena conversa sobre o tema “Traçados 

Ordenadores”, numa tentativa de perceber se os alunos tinham algum 

conhecimento sobre o tema, alguns conhecimentos adquiridos que pudessem 

conduzir a conversa com base nas suas referências. Aproveitei para lembrar as 

dificuldades que muitos tiveram na composição do Cartaz, devido a falta de 

conhecimento sobre este tema.  

Foi referido, o design suíço dos anos 1920-1965, mais conhecido por Estilo 

Internacional, em que a principal característica era a utilização da grelha para a 

execução dos seus trabalhos gráficos. Foi mostrado alguns livros sobre o 

assunto. 

Iniciei a aula pegando numa folha de papel de formato A4, um recurso 

educativo simples mas eficaz, perguntei que formato era aquele e porque era 

um formato normalizado, de seguida dobrei a folha ao meio e perguntei que 

formato era aquele, “A5” responderam prontamente, novamente dobrei a folha 

ao meio formando o A6 e ainda dobrei novamente ao meio até ter o A7. 

Desdobrei, então, a folha que ficou dividida ou vincada em seis rectângulos de 
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formato A7. Descrevam o que estão a ver? “Seis rectângulos iguais”, 

reponderam os alunos. Com a mesma proporção, retorqui, ou seja, com a 

mesma razão entre o seu comprimento e altura. Dobrei novamente a folha, e o 

A5? Não terá a mesma razão entre comprimento e altura do A7, do A6 e do 

próprio A4? E já repararam que a folha A4 assim dividida não apresentará uma 

espécie de traçado ordenador de linhas guia, onde facilmente poderíamos 

colocar texto imagem, ou qualquer outro elemento gráfico de uma forma 

racional e harmoniosa? Ora bem, é exactamente das particularidades e 

propriedades geométricas de alguns rectângulos e dos traçados ordenadores 

que são gerados que vamos tratar nas próximas aulas. 

Utilizando o recurso das novas tecnologias da informação e comunicação foi 

apresentado no quadro interactivo uma aplicação realizada no programa 

Microsoft PowerPoint (Traçados_Ordenadores_1.ppt). Onde foram explorados 

os conteúdos: a construção do rectângulo √2; propriedades do rectângulo √2; a 

norma DIN e proporção do papel. 

Após a apresentação foi distribuída uma ficha de actividade, onde os alunos 

com recurso à régua, esquadro e compasso, iriam fazer as construções 

sugeridas na apresentação. A ficha de actividade contém todos os elementos e 

passos necessários às execuções pedidas (Ficha_de_Actividade_1.pdf). 

 

Figura 9 – Pormenor da execução dos traçados pedidos. 
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O tempo foi o necessário à conclusão dos exercícios geométricos propostos. 

2ª Aula (dia 24/03/2010) 

Faço aqui uma pequena pausa para relatar uma visita que fiz à Casa da Cerca 

– Centro de Arte Contemporânea, à exposição colectiva “Processo e 

Transfiguração”, onde descobri um quadro e respectivo estudo, lado a lado, do 

pintor Jorge Pinheiro. O nome do quadro não consigo recordar, pois nesse 

mesmo dia não consegui o catálogo da exposição. Mas, o quadro e respectivo 

estudo eram um magnífico exemplo da utilização da geometria e traçados 

ordenadores para dar ordem e sentido a um quadro figurativo. Não desisti de 

pesquisar o autor e fui encontrar o exemplo que precisava na revista “Aprender 

a Olhar”, apoiada pelo Ministério da Educação.  

Descrevo este episódio no sentido de que um professor envolvido no processo 

complexo de ensinar, necessariamente também aprende, mais ainda, que 

mesmo com a planificação realizada esta não é estática e podemos sempre 

alterá-la ou incluir/excluir exemplos no decurso da unidade, na constatação de 

que pode melhorar a aprendizagem dos alunos. A inclusão de uma obra 

figurativa de Jorge Pinheiro, cobre uma lacuna da minha planificação ao 

referenciar obras quase exclusivamente da corrente abstracta e estrangeiras, 

embora também Jorge Pinheiro tivesse percorrido o caminho da abstracção. 
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Figura 10 - Estudo para o quadro Homenagem a Josefa de Óbidos, 16/6/93,  
Tinta-da-china e lápis s/papel, colecção particular, Porto 

 

Na revista “Aprender a Olhar” constava uma citação do autor, da qual retirei um 

extracto que me pareceu particularmente importante para os alunos: “(…) 

Depois de obtidos os resultados deverá haver uma reflexão sobre eles, e isso é 

que é importante. Para além disso aconselho a que vejam exposições e leiam. 

Ler é muito importante.” (Jorge Pinheiro, citado por CAMPELO, 2002)  

Reforço as últimas palavras da citação, pois foi um problema detectado na 

turma, de que tinham muito pouco gosto pela leitura, inclusive leituras 

especializadas do âmbito da Arte, Desenho e Design. Revelada essa lacuna 

procurei superá-la com recurso sistemático a livros nas aulas, dando exemplos, 

ilustrando situações, procura de imagens, obras de arte e se existia alguma 

dúvida ou questão por parte dos alunos havia sempre um livro por perto para 

esclarecer e aprofundar essa questão. O livro serviu também para traduzir a 

dimensão do tema que estávamos a explorar. Por vezes também serviu para 

momentos de tranquilidade e inspiração para os exercícios propostos. 
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Figura 11 – Pormenor da secretária do professor sempre com livros para consulta e referência. 

 

Com este pequeno prelúdio voltamos à planificação. Foi feita uma primeira 

exposição dos conteúdos no quadro interactivo que eram os seguintes: a 

divisão áurea; a construção do rectângulo de secção áurea; propriedades do 

rectângulo de secção áurea; a espiral de secção áurea; quadrados rodopiantes 

(Whirling Squares); subdivisão do quadrado estabelecendo rectângulos 

dinâmicos (Anexos CD-ROM, Traçados_Ordenadores_2.ppt).  

Numa pequena brincadeira ainda tentei que algum a aluno fosse ao quadro 

exemplificar como poderia dividir um segmento de recta em duas partes 

desiguais de modo a apresentar entre a parte menor e a maior a mesma 

proporção que entre esta e o todo. Mas apenas obtive risos. 

Foi então distribuída uma ficha de actividade (Anexos CD-ROM, 

Ficha_de_Actividade_2.pdf), para os alunos procederem a execução e 

construção dos traçados propostos. 
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Figura 12 – O professor a demonstrar a construção, a pedido do aluno. 

 

Nesta aula a construção da espiral de secção áurea foi o momento alto, nunca 

tinham tido essa oportunidade, embora a conhecessem de nome. 

3ª Aula (dia 12/05/2010) 

Exposição dos conteúdos preparados para esta aula no quadro interactivo 

(Anexos CD-ROM, Traçados_Ordenadores_3.ppt). A sucessão de Fibonacci; 

criação de uma espiral com os números de Fibonacci e uma breve introdução 

ao estudo do livro O modulor, de Le Corbusier, onde apresenta um conjunto de 

medidas ideais para ajudar os desenhadores a conseguirem proporções 

práticas e harmoniosas, inspirado na matemática da secção áurea e na 

sequência de Fibonacci, não foi referido, mas apresenta ligações com a 

proporção áurea. 

Depois desta apresentação foram enunciados dois exercícios de composição 

para testar os conhecimentos e conceitos expostos nas aulas. O primeiro, 

sobre a sucessão de Fibonacci, já que “Pode ter-se em conta para desenvolver 

composições, padrões geométricos, motivos e contextos orgânicos, sobretudo 

quando implica ritmos e harmonias.” (LIDWELL, HOLDEN, BUTLER, 2003). 
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Basicamente os alunos cortavam quadrados de cartolina preta, cujas medidas 

dos lados eram os números de Fibonacci: 1; 2; 3; 5; 8; 13; … Podiam então 

explorar padrões geométricos e composições com esses quadrados, 

verificando os ritmos e harmonias geradas (Anexos CD-ROM, 

Traçados_Ordenadores_Exercicio_2.ppt). 

 

Figura 13 – Alunos a experimentar harmonias com os números de Fibonacci. 

 

Figura 14 – Algumas composições dos alunos. 
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O segundo exercício tinha o seguinte enunciado: inspirados na obra de Piet 

Mondrian, explorar uma composição com formas geométricas e cor, sem 

relação com a realidade, em que sejam aplicadas as proporções geométricas e 

os traçados ordenadores estudados (Anexos CD-ROM, 

Traçados_Ordenadores_Exercicio_1.ppt). 

 

 

Figura 15 – Aluno a fazer o estudo para a composição. 

 

4ª Aula (dia 9/06/2010) 

A última aula sobre a unidade foi dedicada à conclusão dos exercícios 

propostos e à sua avaliação. Também houve uma sessão de fotografias. 
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Figura 16 – Composição do aluno Jorge Saramago. 

 

 

Figura 17 – Composição da aluna Rute Pascoal. 
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Figura 18 - Composição do aluno Ismael Semedo. 

 

Figura 19 – Composição do aluno Carlos Pereira. 
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Avaliação da Unidade Traçados Ordenadores 

A avaliação é contínua e integra as modalidades formativas e sumativa. A 

avaliação formativa advém da constante e desejável interacção professor/aluno 

e deve potenciar novas aquisições de conceitos, conhecimentos e 

competências. A avaliação sumativa traduz a evolução do aluno na disciplina, 

devendo ser localizada no tempo conforme as planificações efectuadas para a 

disciplina. Todos estes elementos estão conforme a planificação anual da 

disciplina (Anexos CD-ROM, Planificacao_Anual_Desenho_A_2009_10.pdf). 

São objecto de avaliação: 

 A aquisição de conceitos. 

 A concretização de práticas. 

 O desenvolvimento de valores e atitudes. 

Aquisição de conceitos 

 Domínio dos conceitos constantes nos conteúdos programáticos, 

particularmente dos que constam do capítulo “Sintaxe” e sua correcta 

aplicação. 

 Domínio dos vocábulos específicos da área do desenho. 

 Conhecimento das condicionantes psico-fisiológicas da percepção e da 

representação gráfica. 

Concretização de práticas  

 Domínio de uma grande diversidade de suportes. 

 Domínio dos diferentes meios actuantes, integrando o conhecimento da 

sua natureza específica (utilidades e actuações). 

 Domínio de factores, processos e sistemas de estruturação e 

organização formal, cromática, espacial e dinâmica (sua articulação 

operativa na representação e expressão gráfica). 
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 Capacidade de análise e representação de objectos do mundo visível e 

o domínio, no campo dos estudos analíticos de desenho à vista, de 

proporção, escalas e distâncias, volumetria, configuração e pontos de 

inflexão e contorno, acompanhada do desenvolvimento de uma 

capacidade de síntese gráfica. 

 Utilização de novas tecnologias e sua aplicação às tarefas e processos 

do desenho. 

Desenvolvimento de valores e atitudes  

 Desenvolvimento do espírito de observação e atenção visual e a 

aquisição de hábitos de registo metódico. 

 Capacidade de definir, conduzir e avaliar o trabalho em termos de 

objectivos, meios, processos e resultados com a utilização de métodos 

planificados e faseados na abordagem a cada Unidade de Trabalho. 

 Capacidade de iniciativa, participação e envolvimento no trabalho 

proposto e a integração interpessoal. 

 Demonstração de invenção criativa aplicada a imagens, formas, objectos 

e espaços, associada ao domínio de diferentes processos conducentes 

à sua transformação e ao desenvolvimento de uma expressividade 

gráfica personalizada. 

 

Instrumentos de avaliação e coeficientes de classificação 

Desenhos, concretizações gráficas ou objectos produzidos no âmbito da aula 40% 8 

Provas com carácter prático, trabalho de projecto 30% 6 

Relatórios, ensaios, textos de reflexão, investigação, diário gráfico,  
15% 3 
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trabalhos individuais/grupo, tpc 

Motivação, participação e invenção criativa 10% 2 

Assiduidade e pontualidade 5% 1 

Total 100% 20  

 

Quadro 6 - Instrumentos de avaliação e coeficientes de classificação. 

A avaliação da unidade foi realizada com auxílio da professora cooperante 

Fernanda Martins. Toda a avaliação era da sua responsabilidade. A conclusão 

a que chegamos é que os resultados da Unidade Traçados Ordenadores foram 

muito bons em todos os objectos de avaliação. 

 

Conclusão 

Olhando de uma forma objectiva, toda a minha actividade foi ao encontro das 

expectativas dos alunos, melhor, eles é que influenciaram toda a minha acção 

enquanto docente. De uma forma simples: os alunos é que pediram uma 

formação avançada numa aplicação gráfica; pretenderam fazer a composição 

do cartaz digitalmente; observando as suas dificuldades, normais para o 12º 

ano e faixa etária, na criação de grelhas e traçados ordenadores que dessem 

uma ordem implícita ao plano para uma melhor e racional distribuição de todos 

os elementos gráficos é que originou a ideia da leccionação do tema traçados 

ordenadores, no sentido de lhes proporcionar um melhor conhecimento desses 

conteúdos já que agora estavam sensibilizados para os compreenderem de 

uma forma mais prática. Isto é, sabiam previamente que esse estudo iria 

melhorar a sua expressão gráfica ou plástica ao nível da composição, 

proporção, harmonia, equilíbrio e balanço. Foi tudo planificado em função dos 

alunos das suas expectativas e das suas dificuldades. 
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Como professor principiante, nesta prática de ensino supervisionada, neste 

contexto, aprendi também a conhecer-me melhor como professor, nesta tarefa 

complexa de ensinar. O que retenho desta experiência, para além de 

metodologias e as melhores práticas com base científica que tive a 

oportunidade de conhecer e aprender ao longo do percurso do Mestrado em 

Ensino de Artes Visuais que, sem questionar, introduzi na minha prática, 

apercebi-me que outros factores entram em jogo e não são mensuráveis.  

Aprendi que utilizando a minha experiência, a minha intuição, sentido de 

oportunidade, ritmo, motivação e entusiasmo, contribuem, também, de forma 

decisiva para uma melhor aprendizagem dos alunos.  

Resumidamente, foi uma experiência muito enriquecedora a minha passagem 

pela Escola Secundária de Casquilhos, que eu tentei retribuir com o meu 

entusiasmo e dedicação naquilo que foi a minha prática lectiva. Preciso realçar 

na minha aprendizagem a importância que teve a professora cooperante 

Fernanda Martins, não só nos aspectos da minha integração na turma, nos 

aspectos organizativos e operacionais, mas também na sua dimensão humana 

única. Sempre atenta, sempre motivadora, sempre positiva, acreditando 

sempre nas minhas capacidades e potencialidades, acreditando no meu 

trabalho e confirmando que ele era útil para os alunos. Qualquer mérito ou 

experiência positiva que possa ter tido neste estágio devo-o à professora 

Fernanda Martins. 

A Actividade extra-curricular 

As actividades extra-curriculares e o trabalho por projectos dão vida às escolas, 

é a luz para toda a comunidade escolar, permite interagir com os outros para 

um objectivo comum. Proporciona experiências únicas na vida escolar dos 

alunos, possibilita, como já foi referido, agregar, interligar conhecimentos 

fragmentados. Facilita a aquisição de competências sociais muito importantes 

nos dias de hoje e tão importantes para o futuro dos alunos. 

Uma escola sem projectos extra-curriculares e mesmo sem projectos 

curriculares, é árida, sem cor, sente-se a desunião, o saber de um lado e os 
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que precisam de aprender do outro e a restante comunidade educativa é o 

deserto de expectativas.  

Nestes tempos difíceis é fácil cortar nos projectos, cegar com a ideia que as 

disciplinas de Matemática e a Língua Portuguesa são nucleares e as mais 

importantes. Porém, onde é que os alunos podem aplicar esse saber? Se deixa 

de existir cartazes ou folhetos para divulgar uma actividade, onde podem 

escrever as suas informações, os seu textos, treinar a sua capacidade de 

argumentação, no fundo a Língua Portuguesa. Onde podem operacionalizar os 

seus saberes de Matemática, se deixa de existir a necessidade de colocar dez 

desenhos formato A3 numa parede de 10 metros de comprimento com uma 

margem entre eles de 50 centímetros? Deixa tudo de ser visível? 

Experimentado? Onde fica as articulações entre disciplinas e a 

transversalidade de saberes? A interdisciplinaridade?  

Nesta passagem como mestrando na Escola Secundária de Casquilhos tive a 

oportunidade participar na actividade extra-curricular Dia das Artes e é uma 

experiência que desejo repetir noutros contextos, noutras escolas. Talvez como 

o impulsionador ou motivador dos outros professores para esse objectivo. O 

que eu aprendi, definitivamente é que a arte, o desenho, o design, a actividade 

artística em geral não se pode esconder, pois ela corporiza todos os outros 

saberes, torna-os visíveis. 

Esta actividade extra-curricular proporcionou aos alunos desta turma 

aprendizagens que de outra forma lhes estariam vedadas. A oportunidade de 

participarem no projecto real de realização de um cartaz, utilização de 

ferramentas informáticas para a sua realização, inclusive uma formação 

específica na aplicação adobe Photoshop, é única.  

Para além disso os alunos sentiram-se motivados o que contribuiu de forma 

inequívoca para os resultados muito positivos que foram realizados. 
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A Unidade curricular Traçados Ordenadores 

Os alunos foram sensibilizados para a importância da utilização dos traçados 

ordenadores para gerar uma estrutura ou grelha que proporciona uma certa 

ordem no plano. Foram transmitidos os princípios geométricos e matemáticos 

elementares para esse fim. 

Esta matéria teve mais significado na medida em que os alunos tiveram a 

experiência extra-curricular da concepção do cartaz, onde revelaram muitas 

dificuldades na organização dos elementos gráficos na página. 

Compreendendo de uma forma normal esse facto, desde logo, nessa fase da 

composição do cartaz, fui alertando e sensibilizando para os aspectos mais 

relevantes desta matéria, introduzindo nas aulas bibliografia específica sobre o 

tema dos traçados ordenadores e criação de grelhas e a sua utilidade. 

Destaco aqui alguns conceitos sobre a grelha que previamente foram 

transmitidos (BROCKMANN, 1996).  

Uma grelha adequada no design visual torna mais fácil: 

 A idealização do assunto de uma forma objectiva, através da 

comunicação visual. 

 A construção do texto e do material ilustrativo de uma forma sistemática 

e lógica. 

 A organização do texto e ilustrações numa combinação concisa e com o 

seu próprio ritmo. 

 A colocação e combinação dos elementos visuais que é rapidamente 

inteligível e estruturada com um alto grau de tensão. 

Os traçados ordenadores são uma ferramenta indispensável para a 

organização do plano. A utilização de sistemas de proporção e matemáticos, 

são desejáveis para uma efectiva racionalização, ordem, harmonia e equilíbrio 

do plano de qualquer realização plástica. O seu adequado uso e sempre como 

um meio adaptado à ideia e ao conceito artístico em questão, liberta os alunos 
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de preocupações que podem ser danosas para o projecto artístico na sua 

totalidade, permitindo ainda uma maior concentração nos aspectos puramente 

artísticos ou criativos. 

A unidade foi muito compacta e intensa, não houve tempo para recolher de 

uma forma sistemática e escrita a opinião da minha intervenção na turma, 

contudo a experiência foi enriquecedora e retenho na minha memória 

sobretudo comentários orais feitos pelos alunos sobre esta unidade curricular e 

destaco este: “Agora estou a entender porque acho tão harmoniosos os 

quadros de Mondrian…” como se descobrisse um segredo intocável. 

De uma forma geral, atendo à faixa etária e aos conhecimentos prévios dos 

alunos, os resultados desta unidade curricular foram muito positivos. 
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