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OFICINA DE ARTES             12ºANO 

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 
correctamente os 
materiais, 
técnicas e 
instrumentos 
relacionados com 
as artes 

▪ Compreender que as 
formas têm diferentes 
significados de acordo 
com os sistemas 
simbólicos a que 
pertencem 
▪ Conhecer os 
instrumentos, suportes 
e os materiais 
necessários para aplicar 
uma técnica 
▪ Adequar os meios à 
ideia que pretende 
materializar 
▪ Reconhecer através da 
experimentação 
plástica a arte como 
expressão do 
sentimento e do 
conhecimento 
▪ Desenvolver 
metodologias de 
concepção, 
planificação, concepção 
e execução de 
projectos 
▪ Utilizar técnicas e 
tecnologias necessárias 
ao desenvolvimento e 
concretização do 
projecto. 

 
Teste de diagnóstico 
 
Módulo 1 
1 – Linguagem Plástica 
2 – Elementos estruturais 
da linguagem plástica 
3 – Materiais, suportes e 
instrumentos 
4 – Técnicas de expressão 
e representação 
 
 
Módulo 2 – Projecto 
Artístico 
1 – Projecto e objecto 
2 – Representação 
expressiva e 
Representação rigorosa 
das formas e do espaço 
3 - Experimentação 
 
 
 
Módulo 3 – Áreas de 
desenvolvimento e 
concretização do projecto 

 
1º Período 

 
26 blocos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Período 
 
21 blocos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
3º Período 
 
19 blocos:  

Nota: a aquisição de competências gerais e específicas está associada às visitas de estudo programadas para as quais 

estão reservados um ou dois blocos por período (ver Plano Anual de Atividades). 

 
2. MÉTODOS DE TRABALHO 

O sucesso nesta disciplina baseia-se fundamentalmente no empenho e rigor na preparação e 

execução dos trabalhos/exercícios, assim como na correcta utilização das ferramentas e arrumação 

do material no final de cada aula. 

Nesse sentido, aconselha-se os alunos a conservarem uma postura correcta durante as aulas e 

fomentar a realização autónoma de exercícios e trabalhos. 

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

do aluno. 


