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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 2014 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL        3º CICLO 
PLANIFICAÇÃO 

Domínio das 
Atitudes e 

Valores 

Domínio dos conhecimentos 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
(por ano) 

CALENDARIZ
AÇÃO 

 

 Ser assíduo e 

pontual 

 Ser responsável 

 Ter iniciativa e 

ser autónomo 

 Ser empenhado 

nas tarefas 

 Saber estar na 

aula (postura) 

 Saber ser 

solidário 

 Adquirir 

vocabulário 

específico e 

cultura visual 

(vivenciada e 

apoiada no 

contexto 

cultural) 

 Adquirir 

conhecimentos 

básicos no 

âmbito da Arte  

 Ter e utilizar os 

materiais e 

instrumentos da 

disciplina  

Organizar  

 Desenvolver a curiosidade, a 

imaginação, a criatividade e o 

prazer pela investigação e 

pesquisa. 

 Adquirir conhecimentos no domínio 

da TÉCNICA – desenvolver 

procedimentos sistemáticos e 

metodológicos de carácter teórico 

e prático. 

 Desenvolver a PERCEÇÃO E 

REPRESENTAÇÃO – diversos modos 

de registo, analisar produções 

gráficas e plásticas ao nível da 

comunicação, esquematização e 

visualização de simbologias 

gráficas. 

 Caracterizar obras, fundamentar 

trabalhos, organizar um DISCURSO 

assente em princípios básicos da 

comunicação e significação 

(articular os conhecimentos 

vivenciados com os académicos) 

 Desenvolver um PROJETO 

caraterizado por procedimentos 

coordenados e interligados, 

executado de acordo com um 

determinado objetivo, envolvendo 

noções de metodologia projetual e 

adequação de recursos disponíveis.  

7º Ano  

Comunicação Visual 

-Elementos visuais na comunicação 

-A imagem na comunicação 

-Códigos da comunicação visual 

Espaço 

-Perspetivas axonométricas 

Representação expressiva 

- Materiais e técnicas 

- Desenho 

- Tecnologias digitais 

Estrutura/Forma/Função 

- O Design 

8º Ano 

Design de Comunicação 

Comunicação Visual 

- Comunicar 

- Imagens e linguagens 

- Sistemas de representação 

- Forma/Espaço/Volume 

Estrutrura/Forma /função 

- Organização formal 

- Movimento e ritmo 

Elementos estruturais da linguagem Plástica 

- Cor 

Arquitetura 

9º Ano 

Comunicação Visual 

- Visão e percepção visual 

Sistemas de Representação 

- Projeções 

- Perspetiva cónica e linear 

Sistemas de representação 

- Axonometrias 

Normas de representação técnica 

- Dupla projeção 

- Engenharia 

Arte contemporânea 

- Artes Visuais 

O Património 
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Este documento menciona as metas previstas para cada ano do 3º ciclo. 
 
 
 


