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A

 

OBJETIVOS 

GERAIS 
DESCRITORES DE DESEMPENHO CONTEÚDOS ATIVIDADES RECURSOS 

1
º 

P
e

rí
o

d
o

 

1. 

Compreender diferen-
tes tipos de projeção 

1.1. Compreender a evolução histórica dos elementos 
de construção e representação da perspetiva. 

Breve história da representação 
da perspetiva 

Memórias descritivas 

Traçados geométricos monitori-

zados 

Observação e interpretação de 

traçados geométricos 

Desenho à mão livre: axonome-

trias e perspetiva cónica 

Fichas formativas  

Fichas de avaliação 

Manual  
Bloco de fichas  
 
Fichas informativas e 
de trabalho 
 
Recursos digitais do 
manual: 
- PowerPoint 
- Animações 
 
Quadro: 
- Desenho de traçados 
geométricos no qua-
dro 
- Esquemas dos traça-
dos à mão livre 
 
Modelos tridimensio-
nais 

1.2. Distinguir e caracterizar tipos de projeção axono-
métrica e cónica. 

Projeções: axonométrica e cónica 

2. 

Compreender diferen-
tes tipos de projeção. 

2.1. Reconhecer e aplicar princípios básicos da perspeti-
va cónica (ponto de vista, pontos de fuga, linhas de 
fuga, linha do horizonte, plano horizontal e do quadro, 
raios visuais). 

Princípios básicos da perspetiva 
cónica 

2.2. Utilizar a linguagem da perspetiva cónica, no âmbi-
to da representação manual e rigorosa. 

Perspetiva cónica no desenho 
manual e desenho rigoroso 

3. 

Dominar procedimen-
tos sistemáticos de 
projeção 

3.1. Desenvolver ações orientadas para a prática de 
técnicas de desenho, que transformam os resultados 
numa parte ativa do conhecimento. 

Todos os conteúdos e atividades do domínio Técnica 9 pretendem 
atingir o Objetivo geral 3 

3.2. Aplicar procedimentos de projeção em configura-
ções diferentes, com o objetivo de desenvolver objetos. 
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OBJETIVOS 

GERAIS 
DESCRITORES DE DESEMPENHO CONTEÚDOS ATIVIDADES RECURSOS 

2
º 

P
e

rí
o

d
o

 

4. 

Conhecer processos de 
construção de imagem 
no âmbito dos meca-
nismos da visão 

4.1. Compreender o mecanismo da visão e da constru-
ção das imagens no globo ocular, retina, nervo ótico, 
cones e bastonetes). 

Mecanismo percetivo Revisão do esquema percetivo  

 

Desenho de representação: 

- Figura/fundo 

- Espaço negativo e positivo 

 

Visualização de exemplos de 
figuras reversíveis e de ilusão de 
ótica 

 

Criação de figuras reversíveis 

Manual  

Bloco de fichas  

 

Fichas informativas 
e de trabalho 

 

Recursos digitais do 
manual: 

- PowerPoint 

- Animações 

 

Quadro: 

- Desenho de traça-
dos geométricos no 
quadro 

- Esquemas dos 
traçados à mão livre 

 

Modelos tridimen-
sionais 

4.2. Identificar e registar a relação existente entre 
figura e fundo, utilizando os diversos meios de expres-
são plástica e existentes (figura em oposição, fundo 
envolvente, etc.). 

Figura/fundo 

Modos de perceção e de repre-
sentação formal 

5. 

Relacionar processos 
de construção da ima-
gem no âmbito da 
perceção visual 

5.1. Explorar figuras reversíveis, através do desenho 
livre ou do registo de observação digital (alternância de 
visualização). 

Figuras reversíveis (alternância de 
visualização) 

5.2. Desenvolver e representar ilusões óticas em com-
posições plásticas, bi e/ou tridimensionais (figuras 
impossíveis, imagens ambíguas). 

Representação de ilusões óticas 
(figuras ambíguas) 

6. 

Dominar a aquisição de 
informação intuitiva e 
de informação estrutu-
rada 

6.1. Desenvolver ações orientadas para a compreensão 
de informação adquirida de forma intuitiva, que desen-
volve padrões representativos através de imagens 
percecionadas/sentidas. 

Todos os conteúdos e atividades da Representação 8 pretendem 
atingir o Objetivo geral 6 

6.2. Desenvolver capacidades de representação linear 
estruturada que permite organizar e hierarquizar in-
formação, como base interpretativa do meio envolven-
te. 
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OBJETIVOS 

GERAIS 
DESCRITORES DE DESEMPENHO CONTEÚDOS ATIVIDADES RECURSOS 

2
º 

P
e

rí
o

d
o

 

7. 

Reconhecer o âmbito 
da arte contemporâ-
nea 

7.1. Compreender e distinguir a arte contemporânea no 
âmbito da expressão (tom provocativo e crítico, experi-
ências físicas e emocionais fortes, ausência de regras 
pré-estabelecidas). 

Arte contemporânea  Visualização de exemplos de 
obras de diferentes períodos 
artísticos. 

 

Interpretação de uma pintura 
selecionada 

 

Exemplificação de procedimentos 
e experimentação de técnicas de: 

- Pastel de óleo 

- Lápis / aguarela  

- Carvão 

 

Conceito de património (introdu-
ção) 

 

Levantamento de património 
material e imaterial local 

 

Montagem de exposi-
ção/Conceção de cartazes  

 

Visita ao museu  

Manual 

Bloco de fichas  

 

Fichas informativas 

  

Monografias 

 

Recursos digitais do 
manual: 

- PowerPoint 

- Animações 

 

Quadro: 

- Esquema dos 
traçados à mão livre 

 

 

Monografias 

7.2. Aplicar conceitos de obra abstrata e figurativa, em 
criações plásticas bi e/ou tridimensionais (pintura, 
escultura, arte pública, instalação e site-specific, arte da 
terra (landart), performance/arte do corpo: ação, mo-
vimento e presença física). 

Introdução aos conceitos das 
obras de arte: abstrata/figurativa, 
pública, instalação e site-specific, 
arte da terra, performance/arte 
do corpo 

8. 

Refletir sobre o papel 
das manifestações 
culturais e do patri-
mónio. 

8.1. Distinguir a diversidade de manifestações culturais 
e existente, em diferentes épocas e lugares (cultura 
popular, artesanato, valores, crenças, tradições, etc.). 

Diversidade das manifestações 
culturais (cultura popular, artesa-
nato, valores, crenças, tradições, 
etc.) 

8.2. Identificar o património e identidade nacional, 
entendendo-os numa perspetiva global e multicultural 
(tipos de património: cultural, artístico, natural, móvel, 
imóvel, material e imaterial, etc.). 

Património (identidade nacional) 

Tipos de património 

3
º 

P
e

rí
o

d
o

 

9. 

Compreender o con-
ceito de museu e a 
sua relação com o 
conceito de coleção. 

9.2. Distinguir o conceito de museu e de coleção. Coleção e Museu 

9.1. Analisar o conceito de museu, no âmbito do espa-
ço, da forma e da funcionalidade. 

Museu: espaço, forma e função 

9.3. Identificar as diferentes tipologias de museus de 
acordo com a natureza das suas coleções. 

Tipologia de museus  

10. 

Reconhecer o papel 
das trajetórias histó-
ricas no âmbito das 
manifestações cultu-
rais 

10.1. Desenvolver ações orientadas para o conhecimen-
to da trajetória histórica de manifestações culturais, 
reconhecendo a sua influência até ao momento presen-
te. 

Todos os conteúdos e atividades do domínio Discurso 9 pretendem 
atingir o Objetivo geral 10 

10.2. Investigar o objeto/imagem numa perspetiva de 
reflexão que favorece perceções sobre o futuro. 
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OBJETIVOS 

GERAIS 
DESCRITORES DE DESEMPENHO CONTEÚDOS ATIVIDADES RECURSOS 

3
º 

P
e

rí
o

d
o

 

11. 

Explorar princípios 
básicos da Engenharia 
e da sua metodologia 

Analisar e valorizar o contexto de onde vem a engenha-
ria (evolução histórica, as primeiras escolas, engenharia 
militar: (fortificações, pontes e estradas). 

Breve história da engenharia 

Engenharia militar 

Introdução à engenharia (visuali-
zação de PowerPoint) 

 

Trabalho de pesquisa 

 

Trabalho de projeto coletivo:  

- Desenho de projeto em dese-
nho técnico 

- Criação de maquete de uma 
habitação nómada 

Manual 

Bloco de fichas  

 

Recursos digitais do 
manual: 

- PowerPoint 

- Animações 

 

Quadro: 

- Desenho de traça-
dos geométricos no 
quadro 

- Esquemas dos 
traçados à mão livre 

 

Modelos tridimen-
sionais 

Reconhecer e descrever a metodologia da engenharia 
(enunciação do problema, análise do lugar: variáveis e 
requisitos, tipologia de projeto). 

Metodologia da engenharia 

Identificar as disciplinas que integram a área da enge-
nharia 

 (física, matemática, etc.). 

Física e matemática disciplinas 
complementares da engenharia 

12. 

Aplicar princípios 
básicos da Engenharia 
na resolução de pro-
blemas 

Distinguir e analisar diversas áreas da engenharia (civil, 
geológica, eletrotécnica, química, mecânica, aeronáuti-
ca). 

Áreas da engenharia 

Desenvolver soluções criativas no âmbito da engenharia, 
aplicando os seus princípios básicos na criação de uma 
maqueta de habitação nómada, valorizando materiais 
sustentáveis. 

Construção de uma maquete 
baseada na habitação nómada e 
utilização de materiais sustentá-
veis 

13. 

Reconhecer o papel 
da investigação e da 
ação no desenvolvi-
mento do projeto 

Desenvolver ações orientadas para a investigação e para 
atividades de projeto, que interpretem sinais e exploram 
hipóteses. 

Todos os conteúdos e atividades do domínio Projeto 8 pretendem 
atingir o Objetivo geral 13 

Desenvolver capacidades de relacionar ações e resulta-
dos, que condicionam o desenvolvimento do projeto. 

 
Nota: O Grupo de Educação Visual adotou o manual “Visualmente 789” e a Planificação da Areal Editores 
 
Braga, 18 de setembro de 2019 

 

 

 

 

  


