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Oficina de Artes - 3º Ciclo 

PLANIFICAÇÃO ANUAL 8º ANO 

1º P 

PLANIFICAÇÃO 
Medição e dobragem de cartolina para a construção de uma capa para 
guarda dos materiais do projeto DAC 

(Desenvolver o controlo da motricidade fina, da organização do trabalho 

e da concentração) 

1º P 

A COLAGEM E A EXPRESSÃO PLÁSTICA 
Definição de planos, sobre o papel para construção de uma imagem 
Seleção/reutilização de papeis por cores. 
Recorte das formas, com tesoura, montagem e colagem. 

(Criar e desenvolver um conceito para uma criação artística, através da 

seleção das cores, de texturas, de objetos, etc. 

Utilizar conhecimentos básicos da perspetiva e procurar a qualidade 

expressiva do conjunto. 

Desenvolver a motricidade fina. 

Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação / Desenvolver a 

criatividade.) 

1º P 

CONCEITO DE ESTUTURA 
Relação e diferenciação entre a forma e a estrutura.  
Construção de um tetraedro a partir das suas arestas, utilizando um 
elemento modular. 
Criação de uma estrutura.  

(Experimentar/ construir uma composição tridimensional) 

Desenvolver o controlo da motricidade fina, da organização do trabalho e 

da concentração. 

Explorar o belo na criação de uma estrutura. 

Construir uma abstração – uma estrutura tridimensional. 

Apropriação das linguagens elementares das artes.) 
 AVALIAÇÃO 

2ºP 

CONHECER VÁRIAS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 
Observação/pesquisa de varias formas de expressão artística. 
Seleção de uma obra. Produção de um texto identificando a obra, o autor e 
as técnicas utilizadas e a justificação da escolha. 
Copiar a obra escolhida e reproduzir as cores do original. 
Recriar a obra escolhida. 

(Conhecer artistas plásticos e as suas obras. Desenvolver a capacidade 

de análise. Aprender com os grandes autores. 

Desenvolver a motricidade fina. 

Apresentar/ defender oralmente o seu trabalho. 

Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação.) 

2ºP 

MODELAGEM 
Seleção de assunto/tema/ser relevante, resultante do projeto de articulação 
curricular, para comunicação plástica. 
Desenho / definição da forma do objeto a produzir. 
Aprendizagem das técnicas de modelagem, do decalque, da gravura e corte. 
Modelagem e secagem. 
Pintura. 

(Experimentar e explorar a plasticidade de materiais. Aprender regras 

de organização de trabalho, de higiene e segurança. Aprender a 
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respeitar e proteger os trabalhos dos colegas. 

Produzir objetos com significado. 

Compreender as artes no contexto / Desenvolver a capacidade de 

comunicação / Desenvolver a capacidade de cooperação.) 
 AVALIAÇÃO  

3º P 

ORGANIZAÇÃO DE UMA EXPOSIÇÃO 
Seleção dos trabalhos da turma para a organização da exposição do projeto 
de articulação curricular. 
Cooperação com as outras turmas que desenvolveram o mesmo tema de 
projeto. 

(Compreender o espaço para aí expor objetos. Desenvolver o conceito de 

organização formal, para facilitar a “leitura” dos materiais expostos. 

Compreender as artes no contexto / Desenvolver a capacidade de 

comunicação / Desenvolver a capacidade de cooperação. 
 AVALIAÇÃO FINAL 
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