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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 2014 

DESENHO A                  11º Ano 

1. PLANIFICAÇÃO PREVISTA 

DOMÍNIOS 
GERAIS 

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS 

CALENDARIZAÇÃO 
 

 Saber ser 
responsável 

 Saber ser 
autónomo 

 Ser 
empenhado 
nas tarefas 

 Saber estar na 
aula (postura) 

 Saber ser 
solidário 

 Adquirir 
vocabulário 
específico 

 Desenvolver a 
capacidade de 
visualização 
mental e 
representação 
gráfica de 
formas reais 
ou imaginárias 

 Saber ter e 
utilizar 
correctament
e os materiais 
e 
instrumentos 
cometidos ao 
desenho. 

-Percepção visual: Percepção 
e mundo envolvente. 
– Estímulos visuais, não 
visuais, culturais e sociais. 
- Matérias: Suportes, meios 
actuantes e infografia. 
- Procedimentos: Técnicas de 
registo; Análise e estudo das 
formas naturais e artificiais, 
Síntese- processo de 
transformação gráfica- 
ampliação, sobreposição-
rotação, nivelamento, 
simplificação e acentuação. 
Invenção: construção de 
texturas, padrões e formas. 
- Sintaxe: Introdução aos 
conceitos estruturais da 
linguagem plástica: Ponto, 
linha, forma, valor, cor, 
textura, escala, espaço, 
ritmo e movimento. 
- Forma:  figura como forma 
e fundo como informe – 
limite, contorno e linha. 
- Cor. 
- Espaço e volume. 
- Organização da 
profundidade e 
tridimensionalidade. 
- Movimento: Organização 
dinâmica e temporal. 

1. Execução de grelhas 
2. Desenho de observação 

a grafite ( elem. naturais 
e artificiais). 

3. Desenho de observação 
a lápis de cor; 

4. Planificação da cor, 
estudos da composição, 
pintura a guache. 

5. Desenho de observação 
final. 

 
6. Estudos gerais (imagem, 

texto, etc.) (capa de 
CD).. 

7. Estudo de letra, 
execução geométrica 
rigorosa de letras; 

8. Arte final; 
9. Desenho de observação 
 
10. Desenho de 

observação: introdução 
à representação de 
formas maiores que o 
suporte. Exemplos: 
Perspectivas 
arquitectónicas 
Plantas, Retrato, etc. 

1º Período 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Período 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º Período 

Nota: a aquisição de competências gerais e específicas está associada às visitas de estudo programadas para 
as quais estão reservados dois blocos por período (Plano anual de actividades). 
 

2. MÉTODOS DE TRABALHO 

Independente do sistema individual de trabalho, o sucesso nesta disciplina baseia-se 

fundamentalmente no empenho e rigor na execução dos exercícios pedidos o que se reflecte na 

aquisição de novas competências. 

Aconselha-se o Encarregado de Educação a manter-se atento e informado sobre os progressos do 

aluno. 


