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Oficina de Artes - 3º Ciclo 

PLANIFICAÇÃO ANUAL 9º ANO 

1º P 
 

PLANIFICAÇÃO 
Apresentação 
Funcionamento da Disciplina e trabalho a desenvolver 
Regras a cumprir na sala de aula  
Modo como se processa a avaliação 
Material necessário 
Construção da CAPA para guardar os trabalhos de Oficina de Artes 
Medição e dobragem de cartolina para a construção de uma capa 
Decoração da capa 
Desenvolver o controlo da motricidade fina, da organização do trabalho e da concentração  
IMPRESSÃO / ESTAMPAGEM 
A Impressão e a reprodução de imagens 
Técnicas de impressão  
Diversidade de materiais, suportes e aplicações da Impressão 
Apresentação/Exemplificação da técnica  
Aplicação da técnica na concretização dos trabalhos 
Impressão em papel transfer e impressão a quente 

 AVALIAÇÃO 

2ºP 

ARTE CONTEMPORÂNEA 
Compreender e distinguir a arte contemporânea no âmbito da expressão  
Aplicar conceitos de obra de arte abstrata e figurativa, em criações plásticas bi e/ou 
tridimensionais 
CONHECER VÁRIAS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 
Observação/pesquisa de várias formas de expressão artística 
Conhecer movimentos artísticos, artistas plásticos e as suas obras 
Desenvolver a capacidade de análise 
Aprender com os grandes autores 
Apropriação das linguagens elementares das artes 
Seleção de uma obra. Produção de um texto identificando a obra, o autor e as técnicas 
utilizadas e a justificação da escolha 
Apresentar/ defender oralmente o seu trabalho 
 
PINTURA 
Linguagem e expressão  
Técnicas / materiais 
Recriação de uma obra 
Desenvolver a motricidade fina 
Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação 

  
AVALIAÇÃO  

3º P 

DESIGN 
Design como método  
Explorar princípios básicos do Design e da sua metodologia 
Aplicar princípios básicos do Design na resolução de problemas 
ECODESIGN 
Reciclar/reduzir/reutilizar  
Aproveitamento de materiais para reutilizar na elaboração de formas 

 
ORGANIZAÇÃO DE UMA EXPOSIÇÃO 
Seleção dos trabalhos da turma para a organização da exposição do projeto de articulação 
curricular. 
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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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