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RELATÓRIO DA PRÁTICA DE ENSINO 

RESUMO 

Autor: Ana Sofia do Rosário Pinto Felizardo  

 

O presente relatório visa dar a conhecer o trabalho desenvolvido em estágio com uma 

turma de 7º ano, na disciplina de Educação Visual.  

O tema abordado foi o da construção de espirais, dentro da unidade de trabalho da 

Geometria, e desenvolveu-se ao longo de seis sessões de noventa minutos cada, numa 

turma constituída por vinte e oito alunos, no ano letivo de 2010/2011. 

 A linha orientadora para este trabalho diz respeito às escolhas metodológicas feitas, 

utilizando as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como estratégia pedagógica 

em contexto de sala de aula de artes visuais. 

Assim, o objetivo deste trabalho é o de atingir com sucesso a assimilação dos 

conteúdos desenvolvidos, tendo em conta que a Geometria não é um tema fácil e do agrado 

dos alunos desta faixa etária. 

Após a aprendizagem das várias construções geométricas, foi proposta a realização de 

uma composição plástica, tendo por base a observação de pinturas de artistas que as 

aplicavam nas suas obras, com o intuito de avaliar a aquisição dos conhecimentos e a 

criatividade dos alunos. 
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SUPERVISED PRACTICE REPORT 

ABSTRACT 

Author: Ana Sofia do Rosário Pinto Felizardo 

 

The aim of this report is to inform about the work developed with a 7th grade class, in 

the subject of Visual Education. 

The topic was the construction of spirals within a Geometry working unit, carried out 

over six sessions of ninety minutes each, in a class with twenty-eight students during the 

academic year of 2010 / 2011. 

The guideline for this work concerns to the methodological choices using the 

Information and Communication Technologies (ICTs) as a pedagogical strategy in the 

context of visual arts classroom. 

Thus, the objective of this work lies in the success with which students assimilate the 

developed contents, taking into account that the Geometry is not an easy subject for 

students within this age group. 

After learning the different geometric constructions, students were proposed to do a 

plastic composition, sustained in the observation of paintings from artists that applied those 

constructions in their works, in order to assess the students’ knowledge acquisition and 

creativity. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS 

Visual Education; Geometry; Information and Communication Technologies           



V 
 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 1 

 

I. PARTE - ENQUADRAMENTO TEÓRICO................................................................. 3 

1.1. Ensino das Artes Visuais em Portugal .................................................................... 3 

1.2. A disciplina de Educação Visual ............................................................................. 5 

1.3. Métodos de Ensino .................................................................................................. 7 

1.4. Estratégias de Ensino .............................................................................................. 9 

1.4.1. A aprendizagem ativa ........................................................................................ 11 

1.4.2. A utilização das TIC na sala de aula .................................................................. 12 

 

II. PARTE – CONTEXTO ............................................................................................... 15 

2.1. A Escola ................................................................................................................ 15 

2.2. A sala de Educação Visual  ................................................................................. 17 

2.3. A Turma ................................................................................................................ 18 

 

III. PARTE - METODOLOGIA ........................................................................................ 21 

3.1. A Unidade de Trabalho ......................................................................................... 21 

3.2. A planificação ....................................................................................................... 22 

3.3. Conteúdos abordados ............................................................................................ 24 

3.4. Estratégias de trabalho .......................................................................................... 30 

3.5. Objetivos ............................................................................................................... 31 

3.6. Materiais utilizados pelos alunos .......................................................................... 32 

3.7. Materiais didáticos e material técnico ................................................................... 32 

3.8. Avaliação e Critérios ............................................................................................. 33 

 

 

 5 



VI 
 

 

IV. PARTE – RESULTADOS ........................................................................................... 36 

4.1. Descrição das Sessões ........................................................................................... 36 

4.1.1. Sessão 1 .............................................................................................................. 37 

4.1.2. Sessão 2 .............................................................................................................. 38 

4.1.3. Sessão 3 .............................................................................................................. 38 

4.1.4. Sessão 4 .............................................................................................................. 39 

4.1.5. Sessão 5 .............................................................................................................. 39 

4.1.6. Sessão 6 .............................................................................................................. 40 

 

V. PARTE – CONCLUSÃO ............................................................................................ 41 

5.1. Problemas de aprendizagem sentidos .................................................................... 41 

5.1.1. Alunos com NEE ............................................................................................... 41 

5.1.2. Alunos com dificuldade nas áreas de expressão plástica ................................... 42 

5.2. Trabalhos realizados pelos alunos ......................................................................... 43 

5.3. Avaliação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos ............................................ 46 

 

REFLEXÃO CRÍTICA ........................................................................................................ 49 

 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 52 

 

ANEXOS..............................................................................................................................55 

 

  



VII 
 

ANEXOS 

 

ANEXO I – Planificação Anual da disciplina de Educação Visual para o 7º ano 

ANEXO II – Planificações das Sessões desenvolvidas com a turma 

ANEXO III – Critérios de Avaliação de Educação Visual 

ANEXO IV – Apresentação 1 – Espirais na Natureza e concebidas pelo Homem 

ANEXO V – Apresentação 2 – Espiral bicêntrica 

ANEXO VI – Apresentação 3 – Espiral tricêntrica 

ANEXO VII – Apresentação 4 – Espiral quadricêntrica 

ANEXO VIII – Apresentação 5 – Pinturas com elementos geométricos (diversos artistas) 

ANEXO IX – Relatório de estágio do Professor Cooperante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais, por todo o incentivo e apoio dado, principalmente por estarem 

presentes para os netos, quando estes mais necessitavam. 

Ao Nuno, que foi um apoio fundamental na gestão da minha vida pessoal e 

profissional, ao longo de todo o Mestrado. Muitas vezes me estimulou a avançar, sem 

medo, mesmo quando a dúvida pairava na minha cabeça. Amo-te muito! 

Aos colegas do Mestrado, pessoas fenomenais que me fizeram sentir menos sozinha 

nesta viagem. A partilha foi constante e teve uma enorme importância na aquisição de 

conhecimentos e na troca de experiências. Foram dois anos de viagens atribuladas, mas 

não solitárias. 

Ao Professor Doutor João Paulo Queiroz, por aceitar orientar-me neste processo de 

conclusão de curso, pelo seu tempo disponível e pelas suas ideias lançadas. 

Ao meu colega Luís Bernardo, coordenador e professor do grupo das Artes Visuais na 

escola onde fui colocada em 2010/2011, por me ter automaticamente destinado uma turma 

sua para o estágio que dá o mote a este trabalho, e ter aceitado ser professor cooperante 

com a Universidade de Lisboa. 

Aos alunos do 7º B pela colaboração entusiástica ao longo deste processo. 

Para terminar, ao André e ao Diogo, porque é por eles que vivo cada dia da minha vida 

e é também por eles que procuro sempre mais e melhor para as nossas vidas.  

 

 

            A todos o meu sincero agradecimento! 
 

 



 

Exploração das concordâncias geométricas em Educação Visual no 7º ano de escolaridade           1 

INTRODUÇÃO 
 

Para a realização deste relatório de final de estágio de Prática de Ensino 

Supervisionada, desenvolveu-se um trabalho com uma turma de 7º ano do Ensino 

Básico, na disciplina de Educação Visual (EV), numa escola pública dos arredores de 

Lisboa, após a colocação na mesma como docente do grupo 240 – Educação Visual e 

Tecnológica (EVT). Iniciou-se este projeto sem qualquer conhecimento prévio da 

escola, da turma e dos seus alunos, do que estes sabiam de Artes Visuais ou de como se 

comportavam e interagiam entre si e com a restante comunidade escolar. 

A escolha do tema – Exploração das concordâncias geométricas em Educação 

Visual no 7º ano de escolaridade – partiu da planificação das atividades letivas, e das 

que já se encontravam planificadas antes da colocação na escola, no início do 2º 

período, pelo que a escolha prende-se com a necessidade de cumprir prazos e conteúdos 

estabelecidos pelo Departamento de Expressões. Assim, refere-se que a geometria, mais 

concretamente o subtema das espirais, apesar de suscitar enorme interesse de estudo, 

trouxe algumas dificuldades acrescidas, devido aos preconceitos que a maioria dos 

alunos têm em relação à mesma, levantando, assim, um enorme desafio de os conquistar 

para esta área do desenho. 

Outro desafio que se colocou foi o de implementar estratégias que chamassem a 

atenção dos alunos, motivando-os para a disciplina de EV. Atualmente, os jovens têm 

um enorme interesse nas novas tecnologias, pelo que se decidiu aplicar estratégias de 

ensino/aprendizagem que utilizassem as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) como ponto fulcral de acesso e partilha de conhecimento. Para tal, 

desenvolveram-se apresentações em powerpoint que abordassem a Unidade de Trabalho 

escolhida e, em simultâneo, mostrassem aos alunos que a aula de EV não precisa de ser 

apenas uma aula de exposição do professor e prática individualizada do aluno.  

Na primeira parte deste trabalho faz-se o Enquadramento Teórico necessário sobre o 

ensino das Artes Visuais em Portugal e concretamente sobre a disciplina de EV. 

Abordam-se, também, os conceitos de métodos e de estratégias de ensino, uma vez que 

este trabalho pressupõe a utilização das TIC em contexto de sala de aula. 
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Na segunda parte faz-se a descrição e análise do contexto da escola, suas 

características e da turma com a qual se desenvolveu este trabalho de prática de ensino 

supervisionada. 

A terceira parte, o trabalho diz respeito à operacionalização dos métodos e 

estratégias definidas para o processo de ensino-aprendizagem em questão, descrevendo 

a forma como foram abordadas as diversas questões previstas na planificação e os 

trabalhos dos alunos desenvolvidos neste âmbito. 

Por fim, nas conclusões, faz-se uma reflexão crítica relativa ao desenvolvimento das 

aulas e à análise do produto final. O mais importante nessa fase prende-se com a 

reflexão pessoal das atividades e do desempenho dos alunos, quer a nível de sucesso 

escolar, quer ao nível da motivação e interesse pelos trabalhos desenvolvidos. 

A parte relativa aos Anexos diz respeito a uma necessidade de disponibilizar 

documentos relevantes para este trabalho, seja através de documentação facultada pela 

Escola onde se realizou o estágio profissional, seja através das tabelas de panificação, 

de controlo e de avaliação relativas às atividades realizadas pelos alunos. 

Por fim, recorda-se que qualquer referência bibliográfica assinalada aparece como 

base de uma leitura prévia e detalhada relativa à temática selecionada, e que faz parte de 

uma exaustiva investigação a este nível, quer em bibliotecas, em livrarias e em 

publicações disponíveis na Internet, quer de documentos fornecidos pelos Professores 

no decorrer do presente Mestrado, nas mais variadas cadeiras abordadas, pelo que 

garante ser uma bibliografia adequada e atual. 
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I. PARTE - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

1.1. Ensino das Artes Visuais em Portugal 

 

Até meados da década de 50, a educação em Portugal reproduzia as diferenças de 

classe e de sexo. Apenas os filhos de famílias abastadas acediam à educação, pelo que a 

maioria das crianças eram analfabetas, e a escola das raparigas era separada da escola 

dos rapazes, com uma educação tipicamente feminina (louvores, rendas e bordados) 

(Eça, 2000). O séc. XX foi um período de diversas mudanças sociais e de regimes 

políticos, para Portugal, mas a presença da Igreja Católica na sociedade e, por 

conseguinte, no ensino, foi uma constante. Durante o Estado Novo o ensino artístico não 

tinha qualquer interesse, pelo que os conteúdos do desenho eram a geometria descritiva, 

o desenho de cópia de estampas, o desenho à vista de objetos e o desenho ornamental 

baseado nos estilos decorativos (Eça, 2000). 

Remonta a 1860 a primeira disciplina de desenho no ensino público, lecionada por 

militares, para nobre e militares, já que o desenho dizia respeito apenas à representação 

gráfica descritiva, muito ligado ainda à cartografia e cosmografia dos navegadores 

portugueses do séc. XVI (Carvalho, 1986). Assim, durante mais de um século o desenho 

foi lecionado e confundido com a disciplina de geometria.  

Durante a primeira metade do séc. XX, era característico o positivismo científico na 

educação artística, pelo que a disciplina de desenho tratava da representação gráfica 

descritiva em detrimento da representação expressiva ou simbólica. A geometria 

descritiva apresenta uma representação objetiva e universalista da realidade, 

favorecendo uma visão totalitária da ciência e da técnica como pressuposto teórico (Eça, 

2000).  

“Nos anos 1950 começaram a aparecer em Portugal as primeiras ideias sobre 

educação pela arte, defendidas por vários pedagogos (...) que em 1956 fundaram a 



 

Exploração das concordâncias geométricas em Educação Visual no 7º ano de escolaridade           4 

Associação Portuguesa de Educação pela Arte (Sousa, 2003), que defendia um modelo 

pedagógico que ia para além do ensino das artes. O mais importante era “a Educação, 

considerando as artes como metodologias mais eficazes para se conseguir realizar uma 

educação integral a todos os níveis: afetivo, cognitivo, social e motor” (Sousa, 2003). 

Uma década depois, o Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Gulbenkian 

desenvolveu “estudos sobre esta perspetiva da educação pela arte”, surgindo “uma área 

de estudos interdisciplinares que se designava por psicopedagogia da expressão 

artística” (Sousa, 2003).  

Surge então, nos anos 70, a Escola Superior de Educação pela Arte, uma escola 

virada para o ensino das artes e para a formação de professores e educadores. Embora 

de curta duração esta escola “lançou as sementes e formou as pessoas que depois iriam 

influenciar a construção de currículos e  fornecer diplomados para  os quadros das 

futuras Escolas Superiores de Educação e algumas Universidades com cursos de 

Formação de professores na área das artes”(Eça, 2000).  

A disciplina de desenho manteve-se com esta designação até 1975, data em que pela 

primeira vez se usa o termo Educação Visual, em substituição do anterior. 

Eça (2003) afirma que “os anos pós-revolução abalaram o sistema de ensino em 

Portugal, grandes reformas curriculares e novas experiências foram introduzidas, a 

diferença entre escolas para baixas classes sociais  e escolas de elites desapareceu, a 

duração do ensino básico foi aumentada, um esforço muito grande na educação de 

adultos foi realizado para reduzir a taxa de analfabetismo, o ensino pré-primário 

começou a ser implementado, a formação inicial de professores foi reformulada. Os 

currículos sucederam-se, desenvolvidos centralmente por equipas destacadas no 

Ministério da Educação, alguns com inovações, outros obsoletos. As reformas nunca  

chegaram a ser avaliadas”. 

Só com a criação da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86 de 14 de 

Outubro), em 1986, “pela primeira vez em Portugal, é oficialmente aceite, de modo 

claro e inequívoco, que a Arte é um fator importante na formação integral da pessoa, 

devendo por isso fazer parte integrante do sistema educativo”(Sousa, 2003). 
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Segundo Eça (2000), “a Educação Visual baseia-se em conceitos de expressão 

pessoal e da criança/artista. As metodologias decalcaram o modelo do artista 

modernista, valorizando a perceção visual e os elementos estruturais da linguagem 

plástica. A análise crítica da obra de arte foi evitada, valorizando uma conceção 

tecnicista da produção artística”. 

 

1.2. A disciplina de Educação Visual 

 

A Arte como forma de aprender o Mundo permite desenvolver o 
pensamento crítico e criativo e a sensibilidade, explorar e transmitir 
novos valores, entender as diferenças culturais e constituir-se como 
expressão de cada cultura (CNEB, 2001). 

 

No documento do Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB, 2001), 

desenvolvido pelo Ministério da Educação, aparecem definidas as competências 

essenciais de Educação Visual, a serem adquiridas pelos alunos ao longo dos nove anos 

de escolaridade básica. 

No que diz respeito à Arte e à Educação Visual, o documento afirma que esta é 

“uma área do saber que se situa no interface da comunicação e da cultura dos indivíduos 

tornando-se necessária à organização de situações de aprendizagem, formais e não 

formais, para a apreensão dos elementos disponíveis no Universo Visual”. 

A disciplina de Educação Visual aparece no currículo comum aos três anos de 

escolaridade que compõem o 3º ciclo do Ensino Básico. No 7º e 8º ano de escolaridade, 

a disciplina tem atribuída uma carga horária de um bloco semanal (90 minutos). No 9º 

ano, acresce meio bloco semanal (45 minutos).  

O programa da disciplina elaborado pelo Ministério da Educação em 2001, 

apresenta diferentes conteúdos a serem trabalhados ao longo do 3º ciclo, dando uma 

sugestão relativamente à melhor altura para abordar cada temática, embora não 

pressuponha uma abordagem sequencial.  
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Ainda no documento do CNEB (2001), é referido que “na gestão do processo 

ensino-aprendizagem, cada proposta de trabalho estrutura-se a partir do perfil de 

competências definido e dos eixos fundamentais considerados:  

• Os saberes específicos da Educação Visual; 

• Os suportes, materiais e técnicas que permitem a realização de projetos; 

• Os campos temáticos onde as propostas de trabalho se devem inserir, 

integrando as aprendizagens e as produções em processos de reflexão e 

intervenção.” 

As competências específicas da disciplina de Educação Visual, a adquirir ao longo 

do ensino básico, articulam-se em três eixos estruturantes – fruição-contemplação, 

produção-criação, reflexão-interpretação. Estas competências específicas surgem no 

documento do CNEB (2001) operacionalizadas em dois domínios: a comunicação visual 

e os elementos da forma, domínios fundamentais da disciplina de Educação Visual. 

Atualmente, no que diz respeito às competências essenciais defendidas no CNEB, 

estas já não se aplicam, uma vez que foi publicado em Dezembro de 2011 o Despacho 

nº17169/2011, pelo Ministério da Educação e Ciência, revogando o documento, e que 

diz o seguinte:  

O currículo deverá incidir sobre conteúdos temáticos, destacando o 
conhecimento essencial e a compreensão da realidade que permita aos alunos 
tomarem o seu lugar como membros instruídos da sociedade. É decisivo que, 
no futuro, não se desvie a atenção dos elementos essenciais, isto é, os 
conteúdos, e que estes se centrem nos aspetos fundamentais. Desta forma, o 
desenvolvimento do ensino em cada disciplina curricular será referenciado 
pelos objetivos curriculares e conteúdos de cada programa oficial e pelas 
metas de aprendizagem de cada disciplina. (MEC, 2011) 

 
Desta forma, o referido documento pode ser consultado pelos professores para a 

planificação das atividades, mas não deve ser tomado como linha estruturante do 

processo ensino-aprendizagem. Mais, o Despacho nº17169/2011 diz ainda: 

Deverá dar-se aos professores uma maior liberdade profissional sobre 
a forma como organizam e ensinam o currículo. 
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1.3. Métodos de Ensino 

 

A tarefa primordial de um professor é ensinar. E o que é ensinar?  

Segundo Roldão (2009) “ensinar consiste em desenvolver uma ação especializada, 

fundada em conhecimento próprio, de fazer com que alguém aprenda alguma coisa que 

se pretende e se considera necessária”, isto é, “de acionar e organizar um conjunto 

variado de dispositivos que promovem ativamente a aprendizagem do outro”. Assim, o 

professor deverá ensinar os conhecimentos específicos de uma forma orientada e 

organizada, para que consiga atingir os objetivos, isto é, para que os alunos consigam 

adquirir as informações e ferramentas necessárias para a evolução no seu processo de 

ensino-aprendizagem. 

Ensinar é tarefa do professor, embora pertença ao sujeito aprendente (o aluno) 

“desenvolver os correspondentes procedimentos de apropriação”, ou seja, o aluno 

também terá que estar aberto à aprendizagem e consciente do seu papel ativo durante 

todo o processo. Assim, o que importa ao professor não é apenas o que se ensina, mas 

como é que se potencia, viabiliza, induz e facilita a aprendizagem do outro (Roldão, 

2009), já que todas as estratégias de ensino que o professor traça para atingir 

determinados objetivos determinam o grau de sucesso do ensino.  

Cada professor terá o seu próprio método de ensino, baseado nas suas experiências 

vivenciadas ao longo do tempo, no relacionamento que tem estimulado com os alunos e 

na forma como ele próprio se vê enquanto educador.  

A sociedade e o meio envolvente também determinam a forma de ensinar do 

professor, bem como também o sucesso da aprendizagem no aluno. 

Constatamos a importância da educação na sociedade, na definição sociológica de 

educação, de Durkheim, sitado por Salvater (2006):  

(...) a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre 
as que não alcançaram ainda o grau de maturidade necessário para a 
vida social. Tem por alvo suscitar e desenvolver na criança um certo 
número de estados físicos, intelectuais e morais que dela exigem tanto a 
sociedade política no seu conjunto como o meio ambiente específico a 
que se encontre especialmente destinada. 
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Assim, ensinar não se resume só à passagem de conhecimentos específicos, é 

também a preparação de futuros cidadãos capazes e conscientes, pelo que o professor 

tem em suas mãos uma tarefa difícil e de enorme importância.  

Roldão (2009) refere a existência de três padrões teóricos na forma de ensinar dos 

professores. O primeiro, de matriz transmissiva, que assenta na passagem do 

conhecimento, isto é, um ensino passivo. O segundo, de matriz construtivista, que 

assenta no conceito de ensinar como facilitação do processo de construção de 

conhecimento e desenvolvimento cognitivo do aprendente, que é o agente principal do 

processo. O terceiro, de matriz crítica, ligada à construção autónoma do saber, que 

assenta no conceito de estimulação ativa do pensamento próprio. Estas matrizes não são 

antagónicas, pelo contrário, tendem a convergir, já que o processo de ensino-

aprendizagem deverá ser o somatório de todas estas matrizes, de forma a explorar 

plenamente todas as formas de atingir o objetivo primordial – ensinar.  

Portanto, o trabalho do professor inicia-se muito antes da sala de aula. Antes de 

mais, este deve ser um conhecedor do currículo e programa da disciplina, definir os 

objetivos a atingir, planificar as atividades utilizando diversos métodos e estratégias de 

ensino que visem atingir o sucesso escolar dos seus alunos. Para tal, é importante o 

conhecimento do grupo-turma, já que cada indivíduo tem especificidades e ritmos de 

trabalho próprios. 

A palavra método significa caminho ou processo racional para atingir um dado fim 

dado fim, segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Agir com um dado 

método supõe uma prévia análise dos objetivos que se pretendem atingir, as situações a 

enfrentar, assim como dos recursos e o tempo disponíveis, e por último das várias 

alternativas possíveis. Trata-se de uma ação planeada, baseada num quadro de 

procedimentos sistematizados e previamente conhecidos. 

Para um adequado desenvolvimento curricular, o professor deve organizar as 

atividades que planeou para determinada Unidade de Trabalho, tendo em conta uma 

gestão do tempo eficaz, permitindo que se alcance o produto final e que se consolidem 

as aprendizagens previstas no programa da disciplina. 
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Arends (1995) afirma que “a gestão da sala de aula e a instrução estão 

interligadas/relacionadas” e que “no ensino é impossível separar totalmente as funções 

de gestão e de instrução”, ou seja, depende do professor a definição de todas as 

estratégias para construir um ambiente de aprendizagem produtivo. Desta forma, o 

professor que planeia as suas aulas para além das aprendizagens que pretende que os 

alunos adquiriram, que dá ênfase à gestão do tempo e do espaço da sala de aula, 

tentando antever situações que possam ocorrer, está a praticar o que se pode chamar de 

gestão preventiva.  

Dentro de uma sala de aula existem vários fatores que podem interferir com o 

sucesso da mesma: a localização dos alunos, a movimentação destes pela sala, a relação 

que desenvolvem entre si e com o professor, a forma como o professor lida com casos 

de mau comportamento e como faz aplicar a disciplina. Para Arends (1995), “os 

gestores eficazes da sala de aula geralmente estabelecem apenas poucas regras e 

procedimentos, ensinam-nos cuidadosamente aos alunos e tornam-nos rotineiros através 

do seu uso consistente”.  

Assim, logo no início do ano letivo, o professor deve estipular as regras e normas de 

funcionamento da sala de aula, regular as conversas dos alunos, limitar os movimentos 

na sala de aula, ordenar procedimentos rotineiros. Desta forma, “a gestão da sala de aula 

é o desafio mais importante que os professores principiantes têm de enfrentar” (Arends, 

1995). 

 

1.4. Estratégias de Ensino 

 

O conceito de estratégia aparece, muitas vezes, nos discursos sobre educação, 

embora não haja consenso quanto à sua definição. Para uns, o conceito de estratégia 

resume-se às atividades propostas em determinada Unidade de Trabalho, para outros é 

muito mais do que isso. 

É também importante saber que o termo estratégia tem a sua origem etimológica na 

palavra grega strategos, a qual deriva de stratos (exército) + agos (comando).  
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Em consulta à Infopedia verifica-se que estratégia “é o conjunto dos meios e planos 

para atingir um fim” e que é a “ciência que, tendo em vista a guerra, visa a criação, o 

desenvolvimento e a utilização adequada dos meios de coação política, económica, 

psicológica e militar à disposição do poder político para se atingirem os objetivos por 

este fixados.  

 

O que é uma estratégia de ensino? 

Para a questão colocada anteriormente, Roldão (2009) responde que estratégia de 

ensino é “a conceção global de uma ação, organizada com vista à sua eficácia”, isto é, 

que “o elemento definidor da estratégia de ensino é o seu grau de conceção intencional e 

orientadora de um conjunto organizado de ações para a melhor consecução de uma 

determinada aprendizagem”.  

Assim, o professor que planifica determinada Unidade de Trabalho, tendo o cuidado 

de estipular os objetivos a atingir e as aprendizagens a adquirir pelos alunos, quando 

tem em atenção todos os momentos de operacionalização do processo de ensino-

aprendizagem, com a gestão de sala de aula e de todas as atividades que daí decorrem, 

com a adequação curricular ao grupo de alunos a que se destina, esse professor tem uma 

estratégia definida para aquele grupo-turma. 

Estratégia é, então, a “conceção e planeamento de um conjunto de ações com vista à 

obtenção ou maximização de um resultado pretendido e sua qualidade”, é “um percurso 

intencional orientado para a maximização da aprendizagem do outro” (Roldão, 2009).  

No âmbito deste trabalho, a estratégia escolhida como linha condutora das 

atividades prende-se com a utilização das TIC. 

Na publicação do mês de Julho do ano de 2008, do Ministério da Educação, para 

professores das escolas públicas (O Boletim dos Professores, nº11), é possível ler o 

artigo que dá conta do chamado “choque tecnológico” e que começa assim: 

O Plano Tecnológico da Educação constitui-se como um poderoso meio 
para atingir uma meta fundamental: a melhoria do desempenho escolar dos 
alunos, garantindo a igualdade de oportunidades no acesso aos equipamentos. 
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Baseando-se em estudos internacionais que “demonstram uma correlação positiva 

entre a utilização das TIC em contexto de sala de aula e o aproveitamento escolar dos 

alunos, o Plano Tecnológico da Educação definiu como principal objetivo colocar 

Portugal entre os cinco países europeus mais avançados na modernização tecnológica 

do ensino” (O Boletim dos Professores, nº11).  

Assim, esta medida visa a melhoria do ensino e o sucesso escolar dos alunos 

portugueses, a oportunidade de todos acederem aos meios informáticos e a 

modernização das escolas, com vista a um trabalho docente desenvolvido em rede. 

Atualmente as escolas têm diversos equipamentos informáticos (computadores, 

videoprojectores, quadros interativos, programas informáticos adequados ao contexto 

escolar) disponíveis em salas de aula e em Bibliotecas, embora ainda não estejam 

generalizadas as plataformas de partilha de informação, tal como é o caso do moodle. 

 

1.4.1. A aprendizagem ativa 

Já foram referidos anteriormente os três padrões teóricos relativos ao método de 

ensino dos professores. 

Para este projeto com alunos de 7º ano, na disciplina de EV, determinou-se que a 

melhor forma de ensinar seria através da aprendizagem ativa, já que esta pressupõe que 

os alunos sejam parte fundamental do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, existem momentos de exposição do conhecimento por parte do professor, 

nomeadamente quando faz a introdução a novas Unidades de Trabalho. Como se trata 

de uma disciplina com forte apelo visual, optou-se como estratégia utilizar recursos 

audiovisuais que pudessem demonstrar aos alunos o que se estava a falar.  

Houve então essa necessidade de fazer uma apresentação prévia ao tema das 

espirais, na sequência do que estavam já a aprender sobre as concordâncias, sendo que 

para esse efeito os alunos observaram imagens com aplicações de espirais, quer espirais 

naturais, quer artificiais (entre outros elementos geométricos). 
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O objetivo principal desta apresentação era por os alunos a observar o mundo em 

seu redor, extravasando com os limites da sala de aula e verificando que a geometria 

está presente tanto na natureza, como nos objetos criados pelo Homem – na arquitetura, 

na pintura, na escultura, no design, na decoração, nas artes decorativas – ou seja, o 

Homem inspirou-se na natureza e começou a criar. 

Se no início é verdade que os alunos apenas observam imagens e ouvem o que diz o 

professor, em determinados momentos o professor questiona o que os alunos estão a ver 

e estimula-os a partilharem informações e conhecimentos que já tenham sobre a 

temática. 

 

1.4.2. A utilização das TIC na sala de aula 

Na planificação das atividades a desenvolver ao longo das sessões previstas para a 

Unidade de trabalho da Geometria, subtema das espirais, pretendeu-se desenvolver um 

conjunto de materiais didáticos que demonstrassem aos alunos, através das TIC, os 

elementos que se pretendia aprender. 

Assim, foram concebidos, uns de raiz, outros com base em livros e sítios da 

especialidade, várias apresentações de powerpoint que, para além de porem os alunos 

em contacto visual com obras artísticas e objetos do quotidiano onde constavam os 

elementos a estudar, demonstravam todo o processo, passo a passo, para o desenho 

rigoroso dos elementos geométricos em estudo. 

A estratégia definida foi orientada desta forma: 

1º. Observação dos elementos geométricos em contextos diferentes (naturais e 

artificiais) e aprendizagem de conceitos dados pelo professor; 

2º. Reconhecimento da sua utilização em objetos artísticos; 

3º. Observação do processo de construção de cada elemento geométrico em 

estudo, passo-a-passo; 

4º. Observação do processo de construção de cada elemento geométrico no 

quadro, através do professor; 

5º. Experimentação da construção do elemento geométrico, pelo aluno, no 

papel; 
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6º. Realização de uma composição plástica criativa onde constem os elementos 

apreendidos pelo aluno; 

7º. Pequena exposição dos trabalhos e reflexão sobre os mesmos. 

A estratégia de ensino que determinou o uso das TIC em contexto de sala de aula 

das Artes Visuais, partiu da leitura da dissertação de mestrado de Silva (2002), com o 

título “O contributo das TIC no processo ensino/aprendizagem das Artes Visuais”, onde 

se pode ler o seguinte: 

Para que o processo de ensino e aprendizagem das artes visuais evolua 
e se aperfeiçoe é necessário: incrementar a reflexão estética e a análise crítica 
na prática pedagógica dos professores de educação artística; desenvolver 
estratégias de avaliação alternativa nas disciplinas artísticas; incrementar o 
conceito de Cultura Visual; motivar os professores para a utilização dos 
suportes digitais na motivação, no desenvolvimento de projetos com os alunos e 
como suporte de avaliação; dar competências aos professores no domínio, 
aplicação e utilização de imagens no contexto da Internet e outros suportes 
multimédia nas aulas de Educação Visual; dar competências práticas de 
utilização da Internet e de publicações em suportes digitais em contexto 
educativo; rentabilizar os recursos disponibilizados nas escolas. (Silva, 2002) 

 

À luz do transcrito em cima, verificamos que a realidade das escolas portuguesas, 10 

anos depois, é bem diferente. Hoje, já não se discute se é positivo a utilização das TIC 

nas escolas e se é nefasta a utilização da Internet em contexto escolar. Nesse aspeto, o 

Plano Tecnológico concebido no ano de 2007 tem sido um sucesso.  

Apesar das TIC estarem presentes nas escolas portuguesas e serem já uma 

ferramenta de trabalho bastante importante, no que diz respeito ao contexto de sala de 

aula isso já não se verifica. Muitos professores ainda continuam a lecionar no modelo 

antigo, com aulas sobretudo expositivas dos conceitos, apesar de já solicitarem aos 

alunos pesquisas na Internet (e outras), mas no contexto dos trabalhos de casa. 

No artigo com o título “A utilização das TIC por professores de Educação Visual”, 

apresentado na VII Conferência Internacional de TIC na Educação, em Maio de 2011, 

na Universidade do Minho, Rocha e Coutinho (2011) falam sobre um estudo 

desenvolvido em escolas do norte do país, e fazem a seguinte afirmação: 
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No caso específico da Educação Visual (EV) a questão ganha especiais 
contornos, por se tratar de uma disciplina em que as técnicas tradicionais são 
as que os professores mais utilizam e em que mais confiam, manifestando 
mesmo uma certa relutância no que concerne a introduzir metodologias de 
ensino e aprendizagem apoiadas em meios tecnológicos. (Rocha & Coutinho) 

 

Assim, este trabalho pretende quebrar com esta tendência para a recusa da utilização 

das TIC nas Artes Visuais, já que a sua utilização pode ser um fator motivador para a 

aprendizagem de conteúdos menos atraentes, como é o caso da Geometria. 
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II. PARTE – CONTEXTO
 

Educar é abrir o outro a sua própria experiência, interna e 
externa, é revelar alguém ao alguém que desse alguém é sujeito. Educar 
é abrir a pessoa ao conhecimento de si própria

 

2.1. A Escola 
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CONTEXTO 

Educar é abrir o outro a sua própria experiência, interna e 
externa, é revelar alguém ao alguém que desse alguém é sujeito. Educar 
é abrir a pessoa ao conhecimento de si própria (Da Costa, 1966)

 
Figura 1 – A escola. 

Figura 2 – Vista aérea. 
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Educar é abrir o outro a sua própria experiência, interna e 
externa, é revelar alguém ao alguém que desse alguém é sujeito. Educar 

Costa, 1966). 
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A Escola Básica 2,3 de Santo António da Parede, localiza-se no concelho de 

Cascais, na vila da Parede, é uma escola de pequenas dimensões e é a Sede do 

Agrupamento de Escolas da Parede, constituído por três Jardins de Infância e cinco 

Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico (Figuras 1 e 2). 

A funcionar desde 1973, as instalações da escola têm um cariz “provisório” desde a 

sua abertura. Até agora nada se fez ao nível da gestão autárquica e da tutela, 

relativamente ao projeto existente de construção de uma escola nova para o mesmo 

local. Desta forma, as suas instalações apresentam necessidade urgente de intervenção, 

quer ao nível da estrutura, quer ao nível dos equipamentos, embora a Direção tente 

preservar o edifício da melhor forma possível, dadas as condições financeiras da escola. 

O recinto escolar apresenta um edifício em forma de T, com piso térreo e piso 

superior, onde funcionam todas as salas de aula, a sala de professores, a Direção, a 

Secretaria, o Auditório, o Refeitório e Bar, a Biblioteca, a Papelaria e variadas 

Instalações Sanitárias. No exterior, existe um pequeno bloco para arrumação de material 

de Educação Física e apoio à prática desportiva, que se realiza num dos campos 

exteriores. A escola tem um protocolo para a prática desportiva dos seus alunos nas 

instalações do Clube Nacional de Ginástica, que funciona nas imediações da escola. 

A sua população escolar é bastante diversificada no que diz respeito aos extratos 

sociais e existem na escola, atualmente, cerca de 50 alunos com diversas nacionalidades 

(Brasil, Angola, Guiné, Moldávia, Ucrânia, Perú, Roménia, Hungria, China, Cabo 

Verde, Bélgica, Bielo-Rússia e Bulgária), espelho do que acontece um pouco por todo o 

país, sobretudo nos grandes centros urbanos.  

Há, pois, uma enorme diversidade social, cultural e linguística e a escola tem 

implementado vários projetos e experiências na área da integração e recuperação de 

alunos problemáticos e com dificuldades de aprendizagem. 

Existem nesta escola vários alunos com Necessidades Educativas Especiais, que 

frequentam o Ensino Especial, com um currículo alternativo ao currículo do ensino 

normal, trabalhando com diversos professores e técnicos especializados. 
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2.2. A sala de Educação Visual 

A sala de Educação Visual é apenas uma para todas as turmas do 3º ciclo (3 turmas 

por cada ano de escolaridade), localizando-se no piso superior. Na escola existem mais 

2 salas com arrecadações no piso inferior, que estão atribuídas à disciplina de Educação 

Visual e Tecnológica, do 2º ciclo do Ensino Básico. 

  
Figura 3 – Sala de Educação Visual. 

 

As condições térmicas da sala são agradáveis e a sua posição solar é adequada, 

sendo a sala bastante iluminada de forma natural por quatro grandes janelas. Os alunos 

organizam-se dentro da sala distribuídos por 30 estiradores individuais (Figuras 3 e 4). 

Para além dos estiradores, a sala tem uma bancada para projetos de grandes dimensões e 

um lavatório com armário, próprio para a arrumação de tintas, pincéis e outros materiais 

de pintura. 

 
Figura 4 – Sala de Educação Visual. 

 

5 

11 
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Junto à secretária do professor, há um computador com ligação à Internet e uma 

estante com diversos manuais e livros de Artes Visuais, para consulta dos alunos. Na 

sala existem dois quadros: um branco, para escrita com marcadores, e um quadro negro, 

para escrita a giz, mas que é pouco utilizado. A sala está igualmente equipada com 

videoprojector e tela branca.

 

Existe uma arrecadação de dimensões consideráveis, com armários cheios de 

material técnico e de desgaste, para usufruto de todos os alunos.

disponíveis da sala, existem vários espaços para a exposição dos 

todas as turmas. 

Os alunos, no início do ano le

de tamanho A3, que são guardadas em armários próprios para cada turma. Estes 

materiais são também utilizados na disciplina de 

disciplina de oferta de escola, le

mesma sala de aula. 

 

2.3. A Turma 

A turma do 7ºB é constituída por 

(Figura 5). 

É uma turma heterogénea, quer ao nível etário, quer ao nível do sucesso escolar, já 

que dos vinte e oito alunos,
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Junto à secretária do professor, há um computador com ligação à Internet e uma 

estante com diversos manuais e livros de Artes Visuais, para consulta dos alunos. Na 

sala existem dois quadros: um branco, para escrita com marcadores, e um quadro negro, 

scrita a giz, mas que é pouco utilizado. A sala está igualmente equipada com 

projector e tela branca.  

Existe uma arrecadação de dimensões consideráveis, com armários cheios de 

material técnico e de desgaste, para usufruto de todos os alunos.

disponíveis da sala, existem vários espaços para a exposição dos trabalhos dos alunos de 

Os alunos, no início do ano letivo, organizam os seus materiais pessoais por capas 

de tamanho A3, que são guardadas em armários próprios para cada turma. Estes 

materiais são também utilizados na disciplina de Introdução às Artes Plásticas, uma 

ciplina de oferta de escola, lecionada também pelo mesmo professor e a funcionar na 

constituída por vinte e oito alunos, dez raparigas e dezoito rapazes

 
Figura 5 – Constituição da Turma. 

 

heterogénea, quer ao nível etário, quer ao nível do sucesso escolar, já 

s, três são repetentes (Figura 6). 

18 

Rapazes 

10 

Raparigas 
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Junto à secretária do professor, há um computador com ligação à Internet e uma 

estante com diversos manuais e livros de Artes Visuais, para consulta dos alunos. Na 

sala existem dois quadros: um branco, para escrita com marcadores, e um quadro negro, 

scrita a giz, mas que é pouco utilizado. A sala está igualmente equipada com 

Existe uma arrecadação de dimensões consideráveis, com armários cheios de 

material técnico e de desgaste, para usufruto de todos os alunos. Nas paredes 

trabalhos dos alunos de 

tivo, organizam os seus materiais pessoais por capas 

de tamanho A3, que são guardadas em armários próprios para cada turma. Estes 

Artes Plásticas, uma 

também pelo mesmo professor e a funcionar na 

dez raparigas e dezoito rapazes 

heterogénea, quer ao nível etário, quer ao nível do sucesso escolar, já 
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A média etária dos alunos da turma está nos 12 anos, com vinte e cinco alunos com 

12 anos, dois alunos com 13 anos e 

 

No que diz respeito à disciplina de Educação Visual, cinco alunos vinham do 6º ano 

com nível 5 (na escala de 0 a 5), dois com nível inferior a 3

4 (Figura 8). 

Do total de alunos na turma, dois são

Portugal há poucos anos, não se expressam bem em português, dificultando a 

comunicação.  

Exploração das concordâncias geométricas em Educação Visual no 7º ano de escolaridade

 
Figura 6 – Evolução escolar. 

 

A média etária dos alunos da turma está nos 12 anos, com vinte e cinco alunos com 

12 anos, dois alunos com 13 anos e um aluno com 14 anos (Figura 7). 

 

Figura 7 - Idades da Turma. 

No que diz respeito à disciplina de Educação Visual, cinco alunos vinham do 6º ano 

com nível 5 (na escala de 0 a 5), dois com nível inferior a 3 e os restantes com nível 3 e 

Do total de alunos na turma, dois são alunos oriundos de França, residindo em 

Portugal há poucos anos, não se expressam bem em português, dificultando a 

Alunos 
com 
Retenções

Alunos 
Sem 
retenção

3 
25 

12 

13 
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A média etária dos alunos da turma está nos 12 anos, com vinte e cinco alunos com 

No que diz respeito à disciplina de Educação Visual, cinco alunos vinham do 6º ano 

e os restantes com nível 3 e 

alunos oriundos de França, residindo em 

Portugal há poucos anos, não se expressam bem em português, dificultando a 
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Esses alunos têm ainda a particularidade de serem irmãos, sendo que um deles é 

repetente do 7º ano.  

Existe um aluno com nacionalidade Cabo

pequeno.  

Em relação às habilitações académicas dos 

desta turma, a grande maioria terminou o 12º ano de escolaridade, sendo que uma 

pequena parte concluiu o Ensino Superior (Bacharelato e Licenciatura).

A maioria dos alunos provém da mesma escola, do 2º ciclo, pelo que se

totalmente integrados no modo de funcionamento da escola e conhecem já muito bem as 

instalações, os professores e as normas estabelecidas.

A turma é considerada pelo Conselho de Turma como sendo bastante heterogénea, 

já que existem alunos com re

satisfatória e fraca. 

Existem, também, 2 alunos com N

necessitam de um maior apoio na aprendizagem e na realização de algumas tarefas.

Relativamente ao comport

professores e restante comunidade escolar, embora sejam bastante distraídos e 

conversadores. 
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Figura 8 - Avaliação no ano anterior. 
 

Esses alunos têm ainda a particularidade de serem irmãos, sendo que um deles é 

Existe um aluno com nacionalidade Cabo-verdiana, embora viva em Portugal desde 

Em relação às habilitações académicas dos Encarregados de Educação dos alunos 

desta turma, a grande maioria terminou o 12º ano de escolaridade, sendo que uma 

pequena parte concluiu o Ensino Superior (Bacharelato e Licenciatura). 

A maioria dos alunos provém da mesma escola, do 2º ciclo, pelo que se

totalmente integrados no modo de funcionamento da escola e conhecem já muito bem as 

instalações, os professores e as normas estabelecidas. 

A turma é considerada pelo Conselho de Turma como sendo bastante heterogénea, 

já que existem alunos com resultados escolares muito bons, mas a grande maioria é 

alunos com Necessidades Educativas Especiais

necessitam de um maior apoio na aprendizagem e na realização de algumas tarefas.

Relativamente ao comportamento, os alunos não levantam problemas aos 

professores e restante comunidade escolar, embora sejam bastante distraídos e 

5 – Nível 5 

10 – Nível 4 

2 – Nível 2 

11 – Nível 3 
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Esses alunos têm ainda a particularidade de serem irmãos, sendo que um deles é 

verdiana, embora viva em Portugal desde 

Encarregados de Educação dos alunos 

desta turma, a grande maioria terminou o 12º ano de escolaridade, sendo que uma 

 

A maioria dos alunos provém da mesma escola, do 2º ciclo, pelo que se encontram 

totalmente integrados no modo de funcionamento da escola e conhecem já muito bem as 

A turma é considerada pelo Conselho de Turma como sendo bastante heterogénea, 

muito bons, mas a grande maioria é 

speciais (NEE), que 

necessitam de um maior apoio na aprendizagem e na realização de algumas tarefas. 

amento, os alunos não levantam problemas aos 

professores e restante comunidade escolar, embora sejam bastante distraídos e 
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III. PARTE - METODOLOGIA 
 

3.1. A Unidade de Trabalho 

 

Aquando da escolha da Unidade de Trabalho a desenvolver no âmbito da prática de 

ensino supervisionada, como base deste relatório, o colega e Professor da EB 2,3 de 

Santo António da Parede, coordenador do Departamento de Expressões e professor de 

Educação Visual e de Introdução às Artes Plásticas (disciplina de oferta da escola ao 3º 

ciclo) à turma de estágio – 7ºB – revelou as dificuldades que a turma apresentava.  

Esta, não apresentava muitos problemas ao nível do comportamento, mas era 

bastante heterogénea em relação ao sucesso escolar na disciplina, com alguns alunos 

muito bons e excelentes em EV e outros com sérias dificuldades, quer de compreensão, 

quer de representação gráfica e expressão. 

Tendo em conta as planificações realizadas anteriormente, em reunião do grupo 600, 

estava previsto para este espaço temporal (2º período e início do 3º período) a 

abordagem da Unidade de Trabalho relativa à Geometria (Anexo I), fazendo uma 

revisão dos conhecimentos adquiridos nos anos anteriores e abordando o subtema das 

concordâncias (já iniciada) e das diversas espirais possíveis de traçar ao nível de um 7º 

ano. Anteriormente, os alunos já tinham abordado a Unidade de Trabalho referente ao 

Estudo da Cor. 

A Unidade de Trabalho seguinte seria ao nível do Design Gráfico, com a construção 

de um logótipo para uma campanha local de preservação do habitat de um ser vivo, com 

poucas aulas reservadas para o mesmo, uma vez que pelo meio existiriam a interrupção 

letiva da Páscoa (de 11 a 21 de Abril) e as provas de Aferição do 2ºciclo (dia 6 e 11 de 

Maio).  
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Desta forma, optou-se pelo subtema das espirais – dando seguimento ao trabalho 

desenvolvido com as concordâncias, que já estava a decorrer – e rapidamente foram 

preparados os materiais necessários para as sessões seguintes. 

Assim, partiu-se de um conhecimento do desenvolvido na parte relativa ao desenho 

de concordâncias, e pode-se idealizar uma forma de lecionar o conteúdo das espirais, de 

forma mais aliciante para todos, integrando os conhecimentos adquiridos previamente 

na matéria a expor e desenvolvendo-a juntamente com a novidade. 

Este trabalho aborda, sobretudo, a necessidade de utilização das TIC, já que as 

escolas sofreram o chamado “choque tecnológico” e apresentam agora equipamento 

crucial para aulas mais atuais e mais dinâmicas.  

Todo o material foi desenvolvido com o propósito deste estágio, ainda com base em 

livros e em outros powerpoints relativos à matéria, encontrados em diversos sítios da 

Internet, aos quais fez-se cumprir os rigores técnicos e de conhecimentos necessários 

para uma excelente aprendizagem da geometria. 

 

3.2. A planificação 

 

Antes de mais é importante referir que qualquer atividade letiva implica um domínio 

de várias condicionantes que podem interferir com o projeto pedagógico. Assim, a 

planificação de toda e qualquer atividade ou trabalho que se pretenda desenvolver em 

contexto escolar deverá focar-se em algumas questões fundamentais. 

A primeira questão é identificar o sujeito para o qual se está a planificar determina 

atividade, neste caso, o conjunto de alunos que pertencem a este grupo turma. É 

importante reconhecer aspetos que possam dificultar o processo de ensino-

aprendizagem, por exemplo, saber se existem alunos com Necessidades Educativas 

Especiais, como se comporta a turma dentro da sala de aula e como foi o seu percurso 

escolar até agora. 

Depois de identificadas as particularidades da turma deve dar-se enfoque aos 

conteúdos a lecionar, no que diz respeito a conceitos e/ou a técnicas a aprender. 
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Os objetivos de determinada atividade devem ser pensados de forma a garantirem o 

sucesso da aprendizagem, ajustando-os à turma, já que colocar objetivos demasiado 

fáceis de atingir pode levar ao desinteresse dos alunos e, no caso de objetivos 

demasiado difíceis de atingir, os alunos podem retrair-se e desmotivar-se para a 

disciplina em questão. 

Assim, como se vão atingir esses objetivos, depende, sobretudo, dos métodos e 

estratégias de ensino escolhidas. Os métodos de ensino implicam uma seleção de 

recursos materiais e de recursos humanos, que devem estar bem estipulados, para que a 

atividade corra de forma positiva e possa surtir o efeito pretendido. 

A planificação depende, igualmente, do tempo de que se dispõe para realizar 

determinada tarefa, logo, deverá o professor determinar o espaço-tempo em que 

lecionará determinada Unidade de Trabalho, o tempo despendido em cada exercício 

e/ou projeto. 

A propósito do fator tempo, a disciplina de EV aparece no currículo desta escola 

comum aos três anos de escolaridade que compõem o 3º ciclo do Ensino Básico. No 7º e 

8º ano de escolaridade, a disciplina tem atribuída uma carga horária de um bloco 

semanal (90 minutos). No 9º ano, acresce meio bloco semanal (45 minutos). 

A planificação anual da disciplina de EV foi elaborada pelos dois professores do 

grupo 600 (Artes Visuais), pertencentes ao quadro da escola. É comum às três turmas do 

7º ano e foi feita com base no Programa de Educação Visual desenvolvido pelo 

Ministério da Educação. 

Tal como é possível verificar na Planificação Anual da disciplina de EV (Anexo I), 

a Unidade de Trabalho da geometria aparece destinada ao 2º período do ano letivo. 

Contudo, devido a algumas atividades previstas no Plano Anual de Atividades, no 

âmbito de outras disciplinas (nomeadamente no que se refere a visitas de estudo) houve 

a necessidade de dividir as sessões pelo 2º e 3º período.  
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3.3. Conteúdos abordados 

 

Os conteúdos abordados nas sessões que servem de base a este trabalho de prática 

de ensino supervisionada pertencem à Unidade de Trabalho da geometria. 

Para um 7º ano de escolaridade, o programa da disciplina de EV prevê que se faça 

uma revisão dos elementos geométricos lecionados no 2º ciclo, na disciplina de EVT, 

no que diz respeito à geometria plana, pois o 7º ano deve abordar sobretudo a 

bidimensionalidade, deixando as explorações tridimensionais (volumes) para o 8º e 9º 

ano. 

Assim, no início da Unidade de Trabalho dedicada à geometria plana, a turma fez 

revisões dos seguintes elementos: 

• Posição de retas no espaço (vertical, horizontal e oblíqua); 

• Posição relativa de duas retas (concorrentes, perpendiculares e paralelas); 

• Ângulos (agudo, reto, obtuso, raso, giro, nulo); 

• Traçado da bissetriz de um ângulo; 

• Tipos de triângulos (equilátero, isósceles, escaleno); 

•  Divisão da circunferência em 2, 3, 4, 5 e 6 partes iguais (e inscrição dos 

respetivos polígonos); 

• Polígonos estrelados (5 e 6 pontas); 

• Divisão de um segmento de reta em 2, 4 e 8 partes iguais. 

Todos estes elementos geométricos já tinham sido lecionados pelos professores do 

2º ciclo na disciplina de EVT e também alguns elementos na disciplina de Matemática 

(triângulos e ângulos). 

Após as revisões referidas anteriormente, os alunos aprenderam a traçar novos 

elementos geométricos: 

 

• Divisão do ângulo em 3 partes iguais; 

• Divisão da circunferência em 8 partes iguais (inscrição do octógono); 

• Polígono estrelado de 8 pontas; 

• Divisão da circunferência em 7 e 9 partes iguais (método geral); 
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• Divisão de um segmento de reta em 5 e 7 partes iguais (método geral); 

• Reta tangente à circunferência; 

• Oval (dado o eixo maior e dado o eixo menor); 

• Óvulo. 

 

  

     
Figuras 9 e 10. Concordâncias, oval e óvulo. 

 

 

Todos estes elementos geométricos apresentados anteriormente (Figuras 9 e 10), 

retiradas de um manual de EV para o 3º ciclo (Graça et al., 2006), foram lecionados 

pelo professor titular de turma, que utilizou o quadro branco, marcadores e os 

instrumentos de desenho rigoroso para o quadro (esquadro, régua, compasso e 

transferidor). Os alunos realizaram os exercícios em folhas de papel cavalinho A3, um a 

um à medida que o professor ia demonstrando no quadro. 
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Figuras 11 e 12. Concordâncias entre arcos e segmentos de recta, e entre arcos.  

 
 

Entretanto, quando se iniciou este trabalho relativo ao estágio profissional do 

Mestrado em Ensino das Artes Visuais, os alunos estavam a aprender a traçar as 

seguintes concordâncias das Figuras 11 a 15 (Graça et al., 2006): 

 
Figura 13 e 14. Concordâncias entre circunferências. 
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Figura 15. 

 

Terminados estes exercícios com concordâncias, os alunos souberam que nas 

próximas aulas (durante 6 sessões de 90 minutos cada) iriam ter um professor estagiário 

a lecionar uma parte da matéria de geometria. O professor titular de turma esclareceu os 

alunos nas várias questões que colocaram relativamente à razão de terem outro 

professor naquela altura do ano (a meio do 2º período). 

Na primeira sessão lecionada no âmbito deste trabalho, após as apresentações do 

professor estagiário e de cada aluno, no início da sessão, deram-se informações relativas 

ao que se ia passar nas próximas aulas, qual a temática e os trabalhos a desenvolver. 

Também se fez referência ao material que iria ser necessário, para que os alunos 

pudessem estar preparados para as atividades propostas. 

Assim, a sessão iniciou a Apresentação nº 1 em powerpoint, preparada 

exclusivamente para iniciar a temática das espirais (imagens tiradas de diversos manuais 

escolares e sítios da internet): 

• Apresentação 1 – Espirais Naturais e Espirais Artificiais (Anexo IV). 

Os alunos foram comentando as imagens apresentadas e foram fazendo referência a 

objetos ou obras artísticas que continham espirais na sua essência. 

Iniciou-se a Apresentação nº2 em powerpoint com slides onde era demonstrada, 

passo a passo, a construção de uma espiral bicêntrica (Anexo V): 

• Espiral bicêntrica (Graça et al., 2006) 
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Figura 16. Concordâncias entre arcos, espiral de dois centros. 

 

Após a apresentação nº2 terminar, os alunos observaram o professor a construir uma 

espiral bicêntrica no quadro branco. Só após esta segunda fase de aquisição de 

conhecimentos é que os alunos passaram a tentar construir o elemento geométrico em 

questão, construindo em folhas A3 previamente tratadas com esquadria e legenda 

normalizada (modelo do professor titular, já utilizado em trabalhos anteriores).  

Na sessão 2 os alunos traçaram uma segunda espiral bicêntrica por dentro da traçada 

na sessão anterior, para aprenderem a dar largura a uma espiral. Assim, treinaram 

novamente os conhecimentos aprendidos na semana anterior e puderam construir uma 

espiral com largura, que na mesma sessão foi pintada a lápis de cor. 

Na sessão 3 os alunos puderam ver, passo a passo, como se construía uma espiral 

tricêntrica (espiral com 3 centros, a partir de um triângulo equilátero), através da 

Apresentação nº3 (Anexo VI): 

• espiral tricêntrica (Graça et al., 2006) 

  
Figura 17. Concordâncias entre arcos, espiral de três centros. 
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O professor fez a demonstração no quadro e os alunos realizaram numa folha de 

papel cavalinho A3, dividida ao meio, devidamente legendada e com esquadria. 

Depois de todos concluírem a construção da espiral tricêntrica, os alunos 

aprenderam a construir a espiral quadricêntrica (espiral com 4 centros, a partir de um 

quadrado), com a Apresentação nº4 (Anexo VII):  

• espiral quadricêntrica (Graça et al., 2006) 

 

  
Figura 18. Concordâncias entre arcos, espiral de quatro centros. 

 

O professor seguiu a mesma estratégia: após a Apresentação nº4, construiu o 

elemento geométrico no quadro branco. No fim, os alunos realizaram este exercício na 

folha de papel cavalinho A3 do exercício anterior e deu-se por concluída a sessão 3. 

Na sessão 4 (última antes das pausa letiva das férias da Páscoa) começou-se por 

mostrar aos alunos a Apresentação nº5 (Anexo VIII) que fazia referência a várias obras 

de pintores (nacionais e internacionais) onde se podiam observar os elementos 

geométricos estudados. Esta apresentação pretendia aliciar os alunos para a realização 

de uma composição geométrica durante as restantes sessões programadas. 

Os alunos foram sendo informados das correntes artísticas e das épocas a que cada 

obra correspondia, questionaram formas de pintar e demonstraram alguns 

conhecimentos de cultura artística, reconhecendo algumas obras. 
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De seguida, começaram a esboçar no caderno as primeiras ideias, para 

posteriormente passarem ao desenho definitivo da composição geométrica. 

As sessões 5 e 6 serviram para alguns traçados geométricos e para a pintura da 

composição geométrica.  

As técnicas utilizadas na pintura das composições foram várias. Houve alunos que 

optaram por pintar com recurso aos lápis de cor ou lápis de cera, por terem utilizado no 

estudo da cor os guaches e terem a noção que não conseguiam dominar essa técnica. 

Outros, preferiram utilizar o guache e os marcadores, dando seguimento ao trabalho 

desenvolvido anteriormente. 

Na sessão 6, nos últimos 20 minutos, foi possível realizar uma exposição com os 

trabalhos concluídos (alguns alunos não terminaram) com o intuito de analisar as 

composições e fomentar a crítica construtiva. 

 

3.4. Estratégias de trabalho 

 

As 6 sessões, de 90 minutos cada, foram estrategicamente planificadas de forma que 

os alunos facilmente adquirissem os conhecimentos pretendidos relativos ao estudo das 

espirais bicêntrica, tricêntrica e quadricêntrica e que pudessem posteriormente aplicar 

esses conhecimentos, realizando uma composição geométrica com os diversos 

elementos estudados (durante estas sessões e nas anteriores lecionadas pelo professor 

titular da turma).  

A estratégia fundamental de todo este processo prendeu-se com a utilização de 

múltiplos veículos de transmissão do conhecimento, com formas diferentes, para que os 

alunos se sentissem motivados e tivessem oportunidade de esclarecer as dúvidas que 

pudessem surgir. 

Assim, pelo facto de haver uma introdução ao tema, demonstrando elementos na 

Natureza e elementos concebidos pelo Homem com as espirais, por ser possível 

visualizar, passo a passo, a construção de cada um destes elementos geométricos e, 

posteriormente, visualizar novamente através do quadro branco, com o professor in loco 
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a demonstrar utilizando o material de desenho rigoroso, quando chega o momento de 

construírem as espirais os alunos vão-se sentir mais à vontade, porque mecanizaram o 

processo e aprenderam o conceito. 

Durante este momento de construção individualizada dos elementos geométricos, o 

professor estagiário deslocou-se pela sala dando apoio aos alunos que estivessem com 

dificuldades ou dúvidas. 

A composição geométrica surgiu como produto final de todo este estudo da 

geometria, para que os alunos pudessem experimentar a aplicação prática destes 

elementos, ao invés destes ficarem representados apenas individualmente, como se se 

tratassem apenas de exercícios de destreza manual. 

Por um lado, puderam aproveitar a composição geométrica para desanuviar um 

pouco do trabalho realizado no 2º período, um trabalho exaustivo de traçados 

geométricos, que normalmente não são os preferidos dos alunos. Por outro, só com um 

exercício desta natureza era possível avaliar os alunos na criatividade e verificar a 

consolidação das aprendizagens num contexto diferente da realização dos exercícios na 

primeira fase das sessões. 

 

3.5. Objetivos 

 

Os objetivos traçados para a Unidade de Trabalho da geometria e para o trabalho 

final da composição geométrica, coincidem com algumas das Competências Específicas 

previstas no documento do CNEB (2001): 

• Organizar formalmente espaços bidimensionais; 

• Compreender e utilizar intencionalmente a estrutura das formas através da 

interpretação dos seus elementos; 

• Compreender a natureza da cor e a sua relação com a luz, aplicando os 

conhecimentos nas suas experimentações plásticas; 

• Conceber organizações espaciais dominando regras elementares da 

composição; 
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• Entender o desenho como um meio para a representação expressiva e 

rigorosa de formas; 

• Compreender a geometria plana e a geometria no espaço como possíveis 

interpretações da natureza e princípios organizadores das formas; 

• Compreender a estrutura das formas naturais e dos objetos artísticos, 

relacionando-os com os seus contextos. 

O objetivo mais importante de todo o trabalho desenvolvido visa atingir o sucesso 

escolar dos alunos, já que normalmente a geometria tem associada grandes níveis de 

insucesso escolar. 

 

3.6. Materiais utilizados pelos alunos 

 

Para a realização de todas as atividades previstas na Unidade de Trabalho relativa à 

geometria plana, os alunos utilizaram os seguintes materiais: 

• Régua 50 cm; 

• Esquadros; 

• Compasso; 

• Transferidor; 

• Lápis nº2 e nº3 ou lapiseira; 

• Borracha branca; 

• Apara-lápis; 

• Lápis de cor e/ou lápis de cera; 

• Canetas de feltro; 

• Folhas de papel cavalinho A3; 

• Pincéis variados; 

• Godés/paleta; 

• Guaches (cores primárias, branco e 

preto); 

• Recipiente para água; 

• Trapo velho. 

 

 

3.7. Materiais didáticos e material técnico 

 

Relativamente ao material técnico utilizado para a dinamização das sessões, foi o 

seguinte: 
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• Computador; 

• Videoprojector; 

• Tela branca; 

• Quadro branco; 

• Marcadores (várias cores); 

• Régua, esquadro, transferidor e compasso de quadro; 

• Livros/manuais escolares. 

 

Relativamente aos materiais didáticos, eles dizem respeito, sobretudo, a powerpoints 

que demonstram, passo a passo, como se constrói cada elemento geométrico previsto no 

subtema das espirais. Estes materiais didáticos foram concebidos a partir de outros 

através de sítios da Internet dedicados à geometria e de manuais escolares do ciclo de 

ensino em questão (ver bibliografia). 

 

3.8. Avaliação e Critérios 

 

Os Critérios de Avaliação utilizados na disciplina de EV foram concebidos pelo 

grupo disciplinar de Artes Visuais e, posteriormente, aprovados pelo Conselho 

Pedagógico da escola (Anexo III).  

A escola em questão determina que todos os professores apliquem as designações 

revistas no Quadro 1 em todos os trabalhos e/ou fichas de trabalho. 

A Escala de Avaliação utilizada para o 3º ciclo é a seguinte: 

Quadro 1. Escala de Avaliação utilizada na escola 

1 2 3 4 5 

Não Satisfaz Satisfaz Satisfaz Bem 

0 a 24% 25 a 49% 50 a 74% 75 a 89% 90 a 100% 
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Na escola, decidiu-se que em trabalhos e fichas formativas a avaliação mostrada ao 

aluno seria sempre qualitativa. Apenas nos testes e nas fichas de avaliação sumativa é 

permitida a avaliação quantitativa. É igualmente obrigatória a auto e a hetero avaliação 

no final de cada período realizada pelos alunos e a avaliação é contínua.  

Os Instrumentos de Avaliação utilizados na disciplina de EV são os que constam no 

Quadro 2: 

Quadro 2. Instrumentos de Avaliação em vigor na escola 

 
Saber Saber Estar 

80% 20% 

Instrumentos 

 

de 

 

Avaliação 

 

Fichas Formativas 

 

Trabalho de grupo 

 

Trabalho individual 

 

Diário Gráfico 

 

Testes 

 

Trabalhos de casa 

Comportamento 

 

Atitudes 

 

Organização 

 

Limpeza e arrumação dos 

materiais 

 

Manuseamento adequado 

dos materiais 

 

No final de cada período, em reunião de grupo disciplinar, são verificadas as metas 

de sucesso que foram estipuladas com base nos resultados da disciplina no ano anterior, 

de forma a verificar se o trabalho desenvolvido está de acordo com o estabelecido ou se 

existem situações que precisam de ser revistas. 

As metas de sucesso são indicadores das disciplinas e do trabalho desenvolvido 

pelos professores com cada turma, embora não sejam fiáveis, uma vez que são 

estabelecidos no ano anterior com base nos resultados obtidos por outras turmas no 

mesmo nível escolar.  

Como cada grupo turma tem características próprias, até no número de elementos 

por turma, e com a integração de alunos com NEE (em alguns casos mais de 4 por 
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turma), isto implica que se no ano anterior não houve qualquer nível inferior a 3 na 

turma X do ano Z, a meta de sucesso está prevista nos 100%. Bastará um único nível 

inferior a 3 no ano seguinte para a disciplina entrar em incumprimento. 
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IV. PARTE – RESULTADOS 
 

4.1. Descrição das Sessões 

 

Inserida na Unidade de trabalho relativa à geometria plana, prevista na Planificação 

Anual (Anexo I) concebida de acordo com o programa da disciplina para o 7º ano, o 

tema das espirais foi planificado para ser lecionado em 6 sessões de 90 minutos cada 

(Anexo II). 

Anteriormente os alunos fizeram revisões sobre os conhecimentos de geometria 

adquiridos no 2º ciclo, na disciplina de EVT, de forma a relembrar a matéria e a 

colmatar algumas falhas que pudessem existir. 

Também com o professor de EV, titular da turma em questão, começaram a 

experimentar algumas concordâncias, sempre realizando exercícios práticos após o 

professor demonstrar no quadro. 

A primeira parte do trabalho desenvolvido com a turma prendeu-se, por um lado, 

com a sensibilização dos alunos para o reconhecimento no meio natural e artificial da 

existência de elementos geométricos, entre eles as espirais, e, por outro lado, para a sua 

construção rigorosa.  

É importante referir que antes da Unidade de Trabalho da geometria plana, os alunos 

estiveram a desenvolver o estudo da cor, realizando diversos exercícios práticos com 

lápis de cor, caneta de feltro e guaches. Pintaram círculos cromáticos e fizeram um 

estudo aprofundado das cores complementares, utilizando também noções de contraste 

com o preto e com o branco.  

Desta forma, a segunda parte do trabalho desenvolvido, que implicava a criatividade 

e a sensibilidade estética, foi preparado de forma aos alunos aplicarem os 
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conhecimentos adquiridos com o estudo da cor, embora com recurso a vários materiais 

de pintura possíveis de utilizar. 

 

 

4.1.1. Sessão 1 

Esta sessão foi planificada de forma Introdutória a uma nova Unidade de Trabalho. 

Os alunos puderam, inicialmente, saber como esta seria abordada ao longo das próximas 

aulas, de forma a esclarecer qualquer dúvida que se prendia com a execução 

propriamente dita, e não com as escolhas a fazer para o produto final: a composição 

plástica. 

Foram também informados da lista de material indispensável para realizar as várias 

tarefas inerentes à Unidade de Trabalho, já especificado no ponto interior. 

Deu-se início à sessão com a apresentação através de powerpoint (Anexo IV) sobre 

os elementos geométricos na natureza e concebidos pelo Homem, mostrando diversas 

imagens que ilustravam bem o conceito de espiral. 

De seguida realizou-se a apresentação relativa à construção de uma espiral 

bicêntrica, utilizando um powerpoint (Anexo V) para demonstrar, passo a passo, como a 

mesma se construía. 

Posteriormente, os alunos viram a professora construir diretamente no quadro 

branco, utilizando material específico de desenho geométrico, onde houve espaço para 

estes colocarem as suas dúvidas. 

Após estes dois momentos – com duas estratégias diferenciadas – os alunos 

construíram individualmente a sua própria espiral bicêntrica, após preparação prévia da 

folha de papel cavalinho A3 com esquadria e legenda normalizada, de acordo com 

modelo próprio fornecido pelo professor titular da turma. 

Neste momento de aprendizagem individualizada, foi possível circular pela sala e dar 

o apoio necessário aos alunos com dificuldades, quer na utilização do compasso e 

material específico, bem como com dúvidas técnicas da execução da figura geométrica. 

No final da aula todos os alunos tinham construído uma espiral bicêntrica. 

Os alunos estiveram sempre atentos, fizeram perguntas de forma organizada e 

esclareceram dúvidas, sempre que existiram. Também se fomentou o espírito de 

entreajuda, que surgiu espontaneamente, através de alunos que já tinham concluído a 

sua tarefa e que se prontificaram a ajudar os colegas com maiores dificuldades.  
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4.1.2. Sessão 2 

A segunda aula começou com uma breve revisão da aula anterior, relativa à 

construção da espiral com 2 centros, pedindo aos alunos para desenharem uma nova 

espiral por dentro da anterior, com o objetivo de criar uma espiral bicêntrica com 

largura suficiente para posterior pintura com lápis de cor. Este exercício pretendia 

verificar se os alunos tinham, efetivamente, aprendido a construir a figura geométrica 

em questão, já que a disciplina de EV, no 7º ano, decorre apenas uma vez por semana, 

num espaço com 90 minutos de duração. Tão pouco tempo por semana, obriga a um 

esforço maior do professor para dar continuidade aos exercícios e temáticas da semana 

anterior, gerindo melhor o tempo disponível, e, também, exige que os alunos estejam 

mais atentos e se apliquem mais na realização dos exercícios propostos. 

O restante tempo desta aula, serviu para que os alunos pintassem a espiral com 

largura utilizando lápis de cor. Nesta tarefa específica de pintura, percebeu-se quais os 

alunos que estavam motivados e que dominavam a técnica de pintura, enquanto outros 

apresentavam formas desorganizadas de pintura a lápis de cor, sem qualquer direção e 

sentido no traçado, e com várias intensidades, demonstrando também alterações no 

comportamento e no humor, por acharem a tarefa demasiado monótona. 

 

4.1.3. Sessão 3 

A terceira sessão iniciou com novas apresentações em powerpoint (Anexo VI) sobre 

a construção de espirais com 3 centros (partindo do triângulo equilátero) e com 4 

centros (partindo de um quadrado) (Anexo VII). Estas apresentações foram feitas em 

separado para que os alunos assimilassem cada um dos exercícios.  

Tal como anteriormente, a seguir a cada apresentação de powerpoint realizou-se o 

exercício no quadro branco, para demonstrar, novamente, todo o processo. Os alunos 

dividiram uma folha A3 ao meio e realizaram cada uma das espirais de um dos lados. 

Nesta fase, foram sendo acompanhados nos lugares, sempre que surgiam dúvidas. 

Chegando ao fim a primeira parte do trabalho planificado sobre as espirais e a 

aprendizagem da sua construção, propôs-se aos alunos a realização de uma composição 

plástica, utilizando os vários elementos geométricos apreendidos até então, onde 
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constassem também as espirais. Essa composição plástica seria pintada na fase final 

utilizando os materiais de pintura que os alunos desejassem. A aula terminou e os 

alunos levaram para trabalho de casa pesquisar sobre obras de arte – especialmente 

pintura – onde os elementos geométricos figurassem. 

 

4.1.4. Sessão 4 

Para iniciar a quarta sessão, fez-se uma apresentação em powerpoint (Anexo VIII) 

com pinturas de vários artistas, nacionais e internacionais, onde apareciam elementos 

geométricos integrados, quer fossem desenhados de forma rigorosa, quer aparecessem 

com um aspeto mais de desenho livre.  

Foram dadas indicações precisas quanto à localização da composição plástica na 

folha de papel, de forma a evitar que os alunos realizassem elementos soltos espalhados 

pela folha. A maioria optou por realizar um quadrado ou um retângulo centrado na 

folha, que serviria para delimitar o desenho. 

Após esta fase de preparação da composição, começou-se a construir as mais 

diversas figuras geométricas, embora alguns alunos o fizessem de forma desorganizada 

e pouco pensada. Ao circular na sala, o papel do professor foi de relembrar algumas 

figuras que poderiam entrar na composição, para que alguns alunos que estavam ainda 

sem trabalhar começassem rapidamente a desenhar. 

 

4.1.5. Sessão 5 

Esta sessão foi inteiramente dedicada ao desenho geométrico e à conceção de uma 

composição plástica, com elementos geométricos.  

Como os alunos têm ritmos de trabalho muito diferentes, alguns começaram logo a 

fase de pintura, enquanto outros ainda tinham grande parte da composição por realizar. 

A estes alunos foi explicado que teriam que concluir a fase do desenho em casa, já que 

com apenas 90 minutos semanais tornava-se impossível concluir o trabalho no tempo 

estipulado. 
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4.1.6. Sessão 6 

A sexta e última sessão foi praticamente toda dedicada à pintura da composição 

geométrica. Os alunos mais despachados conseguiram elevar o nível da pintura. Os 

alunos com dificuldades na pintura foram apoiados pelo professor. Alguns apresentaram 

muitas dúvidas na seleção de cores para o seu trabalho, questionando constantemente o 

professor para que ajudasse nesse processo. 

Nesta aula, foi importante reservar tempo suficiente para a lavagem de material 

utilizado para a pintura a guache. 

Não houve tempo para uma exposição e apreciação dos trabalhos durante esta 

sessão, pelo que se reservou 20 minutos da aula seguinte para se trocarem ideias sobre 

os produtos finais. 
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V. PARTE – CONCLUSÃO 

 

5.1. Problemas de aprendizagem sentidos 

 

Durante o decorrer das sessões, foi-se verificando alguns problemas específicos não 

só com a utilização do material de desenho rigoroso, bem como com as técnicas 

aplicadas na pintura das composições geométricas. 

Os alunos foram referindo que nunca tinham sido ensinados a utilizar os lápis de cor, 

que a única informação que tinham era de pintar sempre na mesma direção e de 

aplicarem a mesma força no lápis, de forma a produzir uma mancha uniforme. 

De qualquer modo, mesmo estes conhecimentos não surtiram grande efeito, já que se 

nota a falta de prática e de técnica na pintura com lápis de cor. 

No que diz respeito à pintura com guaches, esta técnica tem algumas dificuldades 

acrescidas para os alunos: o controlo da quantidade de água que juntam à tinta, a 

escolha dos pincéis adequados ao trabalho que estão a desenvolver, a limpeza do pincel 

após cada utilização e antes de utilizarem nova cor.  

 

5.1.1. Alunos com NEE 

Desde cedo tomou-se contacto com a existência de dois alunos com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE), os quais necessitavam de um maior acompanhamento por 

parte do professor e de mais tempo para realizarem as tarefas, no seu todo ou apenas em 

parte delas. No entanto, não havia a necessidade destes realizarem um currículo 

diferente dos restantes colegas de turma, para não se sentirem marginalizados, embora 

fosse necessário avaliar o produto do seu trabalho de uma outra forma. 

Logo na fase de experimentação no papel da construção de uma espiral com dois 

centros, apercebeu-se das dificuldades que estes alunos sentiam ao trabalhar com o 
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compasso. Assim, pediu-se que os alunos treinassem numa folha de rascunho a forma 

correta de trabalhar com este instrumento de desenho rigoroso e, em simultâneo, falou-

se sobre as normas de Segurança com a utilização do compasso, de forma a prevenir 

acidentes. A presença do professor em cada lugar pretendeu verificar se a tarefa estava a 

surtir efeito e, também, ajudar os alunos com maiores dificuldades nesta tarefa. 

 Esta postura que tomada pretendeu ter em conta dois aspetos relevantes: a 

sensibilização para o correto manuseamento dos materiais, de forma a evitar acidentes e 

a prolongar a “vida” dos mesmos e, também, pretendeu apoiar os alunos com NEE de 

uma forma mais discreta perante a turma. Ao contactarmos com adolescentes é 

importante pensar no indivíduo que é cada aluno e no que este possa sentir em relação à 

turma verificar as suas dificuldades em determinada tarefa. 

 

5.1.2. Alunos com dificuldade nas áreas de expressão plástica 

Para além dos alunos com NEE, também foram identificados previamente alguns 

alunos que não se sentem à vontade com as características próprias das disciplinas de 

Artes Visuais, têm muitas dificuldades a iniciarem qualquer projeto novo, tanto por não 

se saberem exprimir, como também por não estarem habituados a fazer escolhas.  

Apesar de apenas dois alunos virem para o 3º ciclo com nota final inferir a 3, alguns 

alunos tinham sérias lacunas ao nível dos conhecimentos específicos das Artes Visuais 

e, também, na identificação concreta dos instrumentos utilizados em desenho rigoroso 

(por exemplo, alguns alunos não conseguiam identificar o esquadro, confundindo-o com 

o transferidor).  

Como já foi referido anteriormente, estes alunos não sabem utilizar os materiais de 

pintura que foram sugeridos para o desenvolvimento deste trabalho, quer seja no que diz 

respeito à utilização de lápis de cor, quer seja no que diz respeito à técnica da pintura 

com guache. 

 

 



 

Exploração das concordâncias geométricas em Educação Visual no 7º ano de escolaridade           43 

5.2. Trabalhos realizados pelos alunos 

 

   
Figuras 19 e 20. Exploração da espiral bicêntrica. 

 

 

Como já foi descrito, em cada sessão realizaram-se exercícios individuais. O 

primeiro diz respeito à construção de uma espiral bicêntrica, à qual se juntou uma 

segunda espiral (por dentro da primeira) de forma a dar uma largura para possível 

pintura com os lápis de cor. Aqui os únicos condicionamentos foram ao nível da técnica 

de pintura e à escolha das cores aplicando os conhecimentos que já tinham do estudo da 

cor (Figuras 19 a 25).  

   
 

   

  
Figuras 21 a 22. Exploração da espiral bicêntrica. 
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Figuras 23 a 24. Exploração da espiral bicêntrica. 

 

 

Na 3ª sessão os alunos construíram na mesma folha a espiral tricêntrica (3 centros, a 

partir de um triângulo equilátero) e a espiral quadricêntrica (4 centros, a partir de um 

quadrado), como se observa nos exemplos das Figuras 26 e 27. 

 

 

  
Figuras 25 e 26. Espirais tri e quadricêntricas. 
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Na última fase da Unidade de Trabalho da Geometria, foi solicitada a construção de 

uma Composição Geométrica, com os elementos aprendidos até à altura. A construção 

deveria ser realizada em papel cavalinho A3, ser equilibrada e criativa. Depois do 

desenho rigoroso dos elementos geométricos, iniciava-se a fase de pintura. Alguns 

trabalhos ficaram bastante bons, enquanto outros alunos não terminaram a pintura das 

suas composições. As Figuras 28 a 34 apresentam exemplos de alguns trabalhos: 

 

  
Figuras 27 e 28. Composição a lápis de cor. 

 

 

  
Figuras 29 e 30. Composição a lápis de cor, e composição a guache e marcador. 
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Figuras 31 e 32. Composição a guache e composição a lápis de cor. 

 

 

  
Figuras 33 e 34. Composição a lápis de cor e composição a guache e marcador. 

 

5.3. Avaliação dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos 

 

A avaliação referente aos trabalhos desenvolvidos no âmbito deste trabalho dividiu-

se em dois períodos letivos, pelas sessões terem decorrido entre estes dois momentos do 

ano escolar. 

Os primeiros exercícios, de aprendizagem da construção dos três tipos de espirais e 

da construção da espiral bicêntrica com largura e sua pintura, foram avaliados 

conjuntamente com os outros elementos recolhidos ao longo de todo o 2º período. 

Foram aplicados os critérios de avaliação estipulados pela escola (Anexo III) e os 

instrumentos de avaliação utilizados foram as grelhas de observação do Saber Ser – 

avaliação dos trabalhos individuais – e do Saber Estar – onde se registaram os 
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comportamentos e atitudes face ao trabalho, bem como a organização e a limpeza dos 

materiais e do espaço. 

No final do 2º período nenhum aluno teve nível inferior a 3 à disciplina de Educação 

Visual, demonstrando um progresso (Quadro 3), já que no 1º período dois alunos 

tinham nível inferior a 3. 

Quadro 3. Construções 3 espirais 

Nível Nº de trabalhos 

1 0 

2 0 

3 15 

4 13 

5 0 

Média final 3,46 

 

Contudo, também não houve nenhum nível 5, talvez pelos trabalhos desenvolvidos 

neste período serem sobretudo de geometria e o produto final dos alunos estar muito 

aproximado. 

No que diz respeito à avaliação da 2ª parte deste trabalho – a composição 

geométrica – esta foi feita no 3º período, juntamente com os trabalhos desenvolvidos 

noutras Unidades de Trabalho. 

Ao contrário dos exercícios de geometria desenvolvidos no período anterior, que 

obtiveram resultados aproximados, a composição plástica demonstrou diferentes 

resultados obtidos pelos alunos (Quadro 4), por ser um trabalho que se quer 

diferenciador e criativo, pensado e gerido pelo aluno, desde o projeto até à sua 

conceção.  
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Quadro 4. Composição Geométrica. 

Nível Nº de trabalhos 

1 0 

2 4 

3 11 

4 10 

5 3 

Média final  3,43 

 

Assim, os alunos mais fracos na disciplina de EV, apesar de terem apreendido os 

conteúdos lecionados, continuam a não saber aplicá-los criativamente noutros 

contextos.  

Muitos desenharam construções geométricas soltas na folha, ou no espaço de 

trabalho, sem uma intenção clara. Diversos alunos não concluíram as suas composições 

por estarem, constantemente, a mudar de ideias, não conseguindo gerir o tempo para a 

realização das tarefas.  

No que diz respeito à pintura, a maioria dos alunos necessita aprender e desenvolver 

as técnicas de pintura, apesar de demonstrarem conhecimentos relativos ao estudo da 

cor.  

No final das atividades realizou-se uma pequena exposição com os trabalhos, na sala 

de aula. Deu-se oportunidade para cada um falar do seu trabalho desenvolvido e 

expressar o que sentia/pensava em relação aos trabalhos dos colegas. 

Este espaço de reflexão crítica e de auto análise foi importante para que os alunos 

pudessem tomar consciência das suas ações e das ações dos outros.  
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REFLEXÃO CRÍTICA 
 

As aulas de Educação Visual, utilizando as TIC como estratégia de ensino, foram um 

sucesso, já que os alunos não estavam habituados a aprender Artes Visuais com recurso 

a estes meios de informação e comunicação.  

O professor titular de turma, bem como os professores de EVT do 2º ciclo, tal como 

referiram os próprios alunos, não costumavam utilizar estes recursos nas suas aulas, 

embora já as utilizassem noutras disciplinas (Ciências da Natureza e Geografia). 

Apesar de os alunos serem conotados pelo Conselho de Turma como bastante 

conversadores e distraídos, desde a primeira apresentação em powerpoint estiveram 

atentos e interessados. 

O recurso a imagens com elementos da natureza e elementos concebidos pelo 

Homem, foi, sem dúvida, uma mais-valia para captar a atenção dos alunos para a 

geometria (Anexo IX, relatório do Professor Cooperante). 

As apresentações passo a passo, dos elementos geométricos, suscitaram enorme 

interesse, inclusive, na forma como tinham sido construídos, por darem a sensação “de 

estar a mexer” (palavras de um dos alunos). 

A apresentação dedicada a mostrar obras de pintores que utilizaram elementos 

geométricos nas suas obras foi a que mais suscitou o interesse dos alunos, que 

colocaram diversas questões sobre a época e o estilo de cada obra de arte. 

Por fim, a pequena exposição dos trabalhos finais e a discussão organizada em 20 

minutos, para analisar as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados, foi muito 

importante, como forma de estimular a crítica e análise da obra de arte, e como veículo 

para a auto avaliação dos alunos. 

O próprio professor cooperante deste trabalho, professor titular da turma objeto de 

estudo e coordenador do grupo das Expressões, solicitou que houvesse uma partilha dos 

materiais didáticos concebidos, com os restantes professores do grupo das Artes 
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Visuais, por achar que faziam a diferença na captação do interesse dos alunos e na 

motivação para a aprendizagem da Geometria. 

 

Em retrospetiva, todo o trabalho desenvolvido com esta turma de estágio, no que 

concerne às tarefas propostas no processo de ensino-aprendizagem da geometria, surtiu 

o efeito desejado, já que os objetivos foram alcançados. 

Todos os alunos conseguiram aprender os elementos geométricos que constavam da 

planificação, reproduziram-nos por diversas vezes em contextos diferentes e, nas 

últimas sessões, demonstraram um domínio claro dos elementos estudados. 

No que diz respeito ao processo criativo implícito no trabalho final da composição 

geométrica, este foi o maior entrave para o sucesso, porque se alguns alunos souberam 

aplicar os conhecimentos adquiridos de uma forma coerente, resolvendo todos os 

exercícios propostos, outros não conseguiram extravasar as barreiras inerentes a uma 

produção artística que pretende ser criativa, restringindo-se a aplicar os conhecimentos 

taxativamente.  

Este entrave à produção plástica deve-se ao estado de maturidade dos alunos, mas 

não só. Em conversa com os alunos, foi percetível que alguns foram muito estimulados 

para as Artes Visuais desde pequenos, transpareciam o gosto pelo desenho e pela 

pintura, entregavam-se alegremente ao trabalho, encarando-o como um desafio. 

Outros, que afirmavam, por diversas vezes, não gostarem muito de Educação 

Visual, de desenhar e de pintar, diziam que se sentiam assim desde sempre, não tinham 

esse gosto ou interesse e as famílias também não os estimulavam muito para a educação 

artística. Encaravam bem os exercícios de prática desenvolvidos aquando a aquisição 

dos conhecimentos – no que diz respeito aos primeiros exercícios de construção dos 

elementos geométricos – mas quando se pretendia que concebessem uma composição 

criativa e equilibrada, aplicando os conhecimentos adquiridos até então, rapidamente 

bloqueavam e não conseguiam tomar as decisões necessárias. 

Ensinar turmas de adolescentes é sempre um enorme desafio, pois encontram-se 

indivíduos que têm experiências próprias, diversas entre si, experiências que estão 

diretamente ligadas à questão do estádio de desenvolvimento do indivíduo. Desde 
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modo, tentou-se que cada aluno se pudesse exprimir com liberdade, apenas balizando os 

trabalhos de acordo com as normas a seguir, no que dizia respeito à aplicação de 

diversos elementos geométricos corretamente construídos e na obrigatoriedade de usar a 

cor. No final, a maioria dos alunos realizou todos os exercícios lançados, conseguindo 

concluir os trabalhos de pintura e esforçando-se para serem criativos. Houve uma 

minoria de alunos que não concluiu a pintura da composição geométrica por má gestão 

do tempo. 

O grande problema deste trabalho final foi, sem dúvida, a pintura. Os alunos desta 

turma chegam ao 7º ano de escolaridade sem o domínio das técnicas de pintura com 

lápis de cor, marcadores e guaches. Este é um enorme problema, já que para muitos este 

é o último ciclo de ensino com acesso a disciplinas de Artes Visuais. 

Com o desenvolvimento deste trabalho de estágio e com os resultados obtidos, 

apesar do sucesso das aulas com recurso às TIC e do sucesso na aquisição dos 

conteúdos lecionados, surgiram algumas questões que levariam a um estudo mais 

aprofundado destas matérias: 

Será que este resultado na pintura depende da ausência de prática artística durante o 

1º ciclo? 

O que deveria ser feito ao nível do 1º ciclo para que os alunos não chegassem a esta 

fase da vida sem qualquer desenvolvimento artístico? 

Será que a sociedade e o estilo de vida atual condicionam o desenvolvimento 

artístico? 

Durante o ensino pré-primário as crianças baseiam as suas aprendizagens ainda 

através da arte, utilizando-as como forma de expressão e de apreensão do mundo em 

redor.  

Com a entrada na escola, no 1º ciclo, o ensino centra-se na transmissão de 

conhecimentos específicos de Matemática, de Língua Portuguesa e de Estudo do Meio, 

esquecendo-se do desenvolvimento artístico. Muitos pais ainda veem, mesmo ao nível 

do 2º e 3º ciclo, as disciplinas de Artes Visuais como sendo apenas disciplinas de 

carater lúdico, retirando qualquer valor à mesma. 
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ANEXOS 

 



Planificação Anual da Disciplina de Educação Visual 
 Ano Lectivo 2010/2011 

7º ano 

 
Calendarização 

 
Temas 

 
Conteúdos 

 
Competências Específicas 

 

Situações de aprendizagem/ 
Estratégias 

 
Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º Período 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPA 

 

 

 

O PONTO 

A LINHA 

TEXTURA 

 

 

 

 

DESENHO  

 
 
 
 

 
 
 

 
- Medicação, dobragem, corte e 
colagem 
- Estudo da letra – proporção e 
legibilidade  
- Design gráfico – concepção de um 
elemento identificador (desenho, 
logótipo, etc.) 
 
 
- Desenho de imagens através de pontos 
 
- Composição gráfica com diversos 
tipos de linhas 
 
 - Recolha de texturas naturais e 
artificiais 
 
 
 
 
 
 - Fazer o levantamento gráfico de 
objectos, através de diversos materiais 
riscadores (lápis, esferográfica, 
marcadores, giz, lápis de cera, lápis de 
cor, etc) 

 
- Esboçar, projectar e organizar 
elementos gráficos, que sirvam de 
identidade pessoal 
 
- Utilizar o código de 
comunicação visual 
 
 
 
- Reconhecer os diferentes 
elementos da gramática visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dominar e reconhecer os 
elementos visuais na 
comunicação 
- Dominar as técnicas e explorar 
diferentes materiais 
 
 
 

 
- Conceção de uma capa de 
cartolina de cor escolhida 
pelos alunos, para guardar 
os trabalhos desenvolvidos 
ao longo do ano lectivo 
- Identificação da capa 
 
 
- Desenho livre realizado 
apenas com pontos (a 
grafite) 
- Desenho livre realizado 
apenas com linhas (com 
marcadores/canetas de 
feltro) 
- Recolha de texturas 
naturais e artificiais 
 
 
 
 
- Representar objetos com 
diversos materiais 
riscadores (desenho de 
observação do modelo) 
 
 
 
 

 
- Contínua 
 
 
Comportamento 
 
Pontualidade 
 
Assiduidade 
 
 
 
 
Respeita as 
regras da 
comunicação 
oral 
 
 
 
 
Tem 
organização e 
método de 
trabalho 
 
 
Utiliza 
correctamente os 
instrumentos de 
trabalho  
 



 
Calendarização 

 
Temas 

 
Conteúdos 

 
Competências Específicas 

 

Situações de aprendizagem/ 
Estratégias 

 
Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º Período 
 

 

A COR 

 

 

 

 

 

GEOMETRIA 

 

 

 

 

DESIGN 
GRÁFICO 

 

 

 

 
- Estudo da cor com guaches: 
            Cores primárias 
            Cores secundárias 
            Cores neutras            
            Cores quentes 
            Cores frias 
- Pintura a guache 
 
 
 
 
 
 
- Construções geométricas: 
          Revisão de ângulos 
          Revisão de tipos de rectas e 
relação entre rectas  
          Revisão de Polígonos regulares e 
polígonos estrelados (inscrição na 
circunferência) 
          Óvulo e Oval 
          Concordâncias e Espirais 
- Composição geométrica livre 
 
 
 
 - Executar e reproduzir folhetos 
informativos e/ou outros veículos 
publicitários 

 
- Compreender os efeitos da cor 
na percepção do mundo 
envolvente 
 
- Utilizar os efeitos da cor na 
melhoria da qualidade do 
ambiente 
 
- Dominar a técnica de pintura 
 
 

 
 

- Consolidar os conhecimentos 
adquiridos no 2º ciclo e explorar 
construções geométricas mais 
elaboradas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- O papel da imagem na 
comunicação 

 
- Estudos com gradações de 
cor 
- Pintura livre só com cores 
quentes 
- Pintura livre só com cores 
frias 
 
 
 
 
 
 
 
- Desenho geométrico de 
elementos simples (2ºciclo) 
e mais complexos (3º ciclo) 
- Composição geométrica 
livre 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conceber um folheto 
publicitário de um 
objeto/produto à escolha 

 
Participa 
ativamente na 
execução do 
projeto 
 
 
 
 
 
 
 
Colabora nas 
tarefas de 
organização, 
arrumação e 
limpeza da sala 
de aula 
 
 
 
 
 
 
Realiza as 
tarefas com 
segurança e 
higiene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Calendarização 

 
Temas 

 
Conteúdos 

 
Competências Específicas 

Situações de aprendizagem/ 
Estratégias 

 
Avaliação 

 

 
 
 
 
 

 
3º Período 

 
 

 
ESTRUTURA 

FORMA 
FUNÇÃO 

 
 
 
 
 

 

BANDA 
DESENHADA 

 
- Compreender a estrutura não apenas 
como suporte de uma forma mas, 
também, como princípio organizador 
dos elementos que a constituem 
- Relacionar a forma e a função dos 
objectos (com as medidas e os 
movimentos do Homem) 
 
- Trabalho alusivo ao tema 
 
 
Reconhecer códigos da comunicação 
visual 
- Pintura livre 
 
-Trabalho alusivo ao tema 

 
- Análise de um objecto 
manuseado pelo homem e estudo 
da sua forma/função 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conceber bandas desenhadas 
aplicando os vários tipos de 
comunicação, expressando vários 
sentimentos 
 
 
 
 

 

- Escolha de um objeto 
concebido pelo Homem 
- Estudo exaustivo da 
forma/função 
 

- Realização de uma 
pintura, desenho e/ou 
escultura em papel 
 

 
 
 
- Realização individual de 
uma pequena banda 
desenhada 
 
 
 

 
Relaciona-se 
corretamente 
com o grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competências Gerais: 
• Participar na vida cívica de forma crítica e responsável; 

• Cooperar com outros e trabalhar em grupo; 

• Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar situações e problemas; 

• Adotar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 

• Cooperar com os outros em tarefas comuns; 

• Contribuir para a protecção do meio ambiente, para o equilíbrio ecológico e para a preservação do património; 

• Desenvolver o sentido de apreciação estética do mundo recorrendo a referências e conhecimentos básicos no domínio das expressões artísticas; 

• Estabelecer uma metodologia personalizada de trabalho e de aprendizagem; 

• Desenvolver Projetos aplicando os diferentes materiais e as técnicas, tendo em conta as suas características; 

• Integrar conhecimentos e aptidões manuais. 
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2010/2011 

Educação Visual 

7º B 

Professor Cooperante – Luís Bernardo                                                                       Professor estagiário – Ana Sofia Felizardo 

Aula Tema Recursos Objetivos Duração 

1ª sessão 

Introdução ao tema 
das espirais: 

 
• Espiral bicêntrica. 

• Computador; 
 

• Projector; 
 
• Quadro Branco; 

 
• Régua; 

 
• Compasso; 
 
• Marcadores. 

• Reconhecer na 
natureza 
elementos 
geométricos; 
 

• Reconhecer em 
objetos 
produzidos pelo 
homem elementos 
geométricos; 

 
• Construir espirais 

com 2 centros. 

1 
Bloco 

 
(90 min.) 

2ª sessão 

Continuação do tema 
das espirais: 
 
• Construção de 

espiral com 
largura; 
 

• Pintura da espiral. 

• Computador; 
 

• Projector; 
 
• Quadro Branco; 

 
• Régua; 

 
• Compasso; 
 
• Marcadores. 

 
• Construir espirais 

com espessura; 
 

• Pintura com lápis 
de cor. 

 
 
 

1 
Bloco 

 
(90 min.) 

3ª sessão 

 
• Espiral tricêntrica; 

 
• Espiral 

quadricêntrica.    

• Computador; 
 

• Projetor; 
 
• Quadro Branco; 

 
• Régua; 

 
• Compasso; 
 
• Marcadores. 

• Construir uma 
espiral com 3 
centros; 
 

• Construir uma 
espiral com 4 
centros. 

 

1 
Bloco 

 
(90 min.) 

 



 

 

 

Aula Tema Recursos Objetivos Duração 

4ª sessão 

Continuação do tema 
das espirais: 
 
• Apresentação de 

obras de arte 
(pintura) com 
elementos 
geométricos; 
 

• Composição 
geométrica com 
concordâncias e 
espirais. 

• Computador; 
 

• Projetor; 
 
• Quadro Branco; 

 
• Régua; 

 
• Compasso; 
 
• Marcadores; 

 
• Folhas A3 papel 

cavalinho; 
 

• Lápis de cor e 
guaches. 

• Observar obras de 
arte com 
elementos 
geométricos; 
 

• Desenhar esboços 
para a composição 
geométrica. 

1 
Bloco 

 
(90 min.) 

5ª sessão 

 
• Continuação da 

composição 
geométrica 
(pintura) 

• Papel cavalinho 
A3; 
 

• Lápis grafite; 
 

• Lápis de cor; 
 

• Canetas de feltro; 
 

• Guaches; 
 

• Compasso; 
 

• Régua e/ou 
esquadro. 

• Aplicar o 
conhecimento 
adquirido na 
conceção de uma 
composição 
plástica 

 

1 
Bloco 

 
(90 min.) 

6ª sessão 

• Conclusão da 
composição 
geométrica; 
 

• Exposição dos 
trabalhos na sala 
de aula; 

 
• Análise das obras 

realizadas pelos 
alunos.  

• Quadro de cortiça; 
 

• Pionés. 
 

 
• Analisar a obra de 

arte; 
 

• Desenvolver o 
sentido crítico. 

 

1 
Bloco 

 
(90 min.) 

Ana Sofia R. P. Felizardo                                               Mestrado em Ensino de Artes Visuais                                                      2010/2011   
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Critérios de Avaliação       

     Educação Visual 

                                                               3º ciclo 

 
Saber Saber Estar 

80% 20% 

Instrumentos 
 

de 
 

Avaliação 

 
Fichas Formativas 

 
Trabalho de grupo 

 
Trabalho individual 

 
Diário Gráfico 

 
Testes 

 
Trabalhos de casa 

 

 
Comportamento 

 
Atitudes 

 
Organização 

 
Limpeza e arrumação 

dos materiais 
 

Manuseamento 
adequado dos espaços e 

materiais 
 

 

Escala de Avaliação 

1 2 3 4 5 

Não Satisfaz Satisfaz Satisfaz Bem 

0 a 24% 25 a 49% 50 a 74% 75 a 89% 90 a 100% 

 

 

Não Esquecer! 

• Preenchimento das Fichas de Auto e Hetero avaliação no final de cada período; 
 

• Exposição de trabalhos na BE/CRE (conforme estabelecido no PAA); 
 
• Participação em concursos internos, no âmbito do grupo das Artes Visuais; 
 
• A avaliação é contínua. 
 

2010/2011 



Apresentação  1 – Espirais Naturais e Espirais Artificiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPIRAIS

Educação Visual

7º ano

Naturais e Artificiais

ESPIRAIS 

NATURAIS

Galáxia Tornado

Água

Anticiclone

Caracol BróculoRomanesco

Chifre de ovino Merino (Austrália)Folhas novas (planta)

Estrutura do ADN humano

ESPIRAIS 

ARTIFICIAIS

Massa fusilli Palmiers

Castiçal de parede

Guarda de escada

Relógio de parede

Jarra de cerâmica Zakros (1500-1450 a.C.)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estante Worm

Pluviae - chuveiro (MatteoThun & Partners)
Escada Museu do Vaticano - Roma

Escada em caracol

Cama Medium loopita3 (Gizmodo)

Escultura (Santiago, Chile)

Quebra-mar (Robert Smithson)



Apresentação 2 – Construção de uma espiral bicêntrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apresentação 3 – Espiral Tricêntrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apresentação 4 – Espiral quadricêntrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Apresentação 5 – Obras de arte (pintura) com elementos geométricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPIRAIS E OUTROS 
ELEMENTOS

GEOMÉTRICOS
Na pintura

PINTURA
PORTUGUESA

Figura feminina sentada

Almada Negreiros

Acrobatas

Auto-retrato

Figura feminina sentada Ultimato Futurista

Amadeo Souza-Cardoso

Brut

Avant la corrida (1912) 

PINTURA
INTERNACIONAL

Kandinsky

Delaunay

Klimt
Miró

Van Gogh

Escher
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