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PLANIFICAÇÃO ANUAL 7º ANO 

 APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 
Visionamento de slides sobre arquitetura e escultura. 
(Ver escultura e arquitetura contemporâneas. Aprender a ver soluções diferentes do 

quotidiano. Elogio à produção criativa, elogio à experimentação. 

Aprender a ver e a questionar 
Apropriação das linguagens elementares das artes) 

1º P 

A COLAGEM E A EXPRESSÃO PLÁSTICA 
Construção de composição geométrica usando a técnica de colagem de 
papel sobre papel. 
Estudo de uma composição através da segmentação do espaço por 
segmentos de reta. 
Seleção das imagens ou segmentos delas para construir um conceito. 
Desenho e recorte das formas, com tesoura, e colagem do papel a reutilizar. 
(formato A4). 
(Criar e desenvolver um conceito para uma criação artística, através da seleção das cores, 

de texturas, de objetos, etc.) 

(Utilizar conhecimentos básicos da geometria e procurar o rigor da organização das formas 

recortadas.) 

(Desenvolver a motricidade fina) 
 

 AVALIAÇÃO  

2ºP 

A COLAGEM E A EXPRESSÃO PLÁSTICA 
Construção de uma composição livre, usando a técnica de colagem de papel 
sobre papel. 
Estudo de uma composição através da segmentação do espaço por 
segmentos de linhas livres. É interdito o uso da régua e da tesoura. 
Seleção das imagens ou segmentos delas para construir um conceito. 
Desenho e recorte das formas, à mão, e colagem do papel a reutilizar. 
(formato A4). 
(Criar e desenvolver um conceito para uma criação artística, através da seleção das cores, 

de texturas, de objetos e da organização formal.) 

(Desenvolver a motricidade fina) 
 

 AVALIAÇÃO  

3ºP 

ILUSTRAÇÃO 
Leitura de um texto. 
Interpretação e seleção de um segmento do conto, para a criação de uma 
ilustração. 
Ilustração integrando imagem e texto manuscrito. 
(A imagem como elemento de comunicação; a caligrafia como objeto de composição formal 
Compreender as artes no contexto / Desenvolver a capacidade de comunicação) 

 AVALIAÇÃO FINAL 
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