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  1º Período 2º Período 3º Período 

Aulas previstas 
7º Ano 26 / 28 22 / 24 16 / 18 
8º Ano 24 / 28 22 / 24 12 / 14 
9º Ano 41 / 42 34 / 36 22 / 24 

 

Domínios Conteúdos Ano Ações estratégias de ensino 
(de acordo com o perfil dos alunos) 7º 8º 9º 

 
 
 
 
 

Apropriação 
e 

Reflexão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretação 
e 

Comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experimentação 
e 

Criação 

Materiais e técnicas de expressão 
Suportes e instrumentos de registo 
Técnicas de Expressão 
Desenho expressivo e de 
observação 
Figura humana 
Manifestações artísticas 

X X X 

Enriquecer as experiências visuais dos alunos, estimulando hábitos de 
apreciação e fruição dos diferentes contextos culturais; 
Consciencializar os gostos que se desenvolvem e formam através da 
prática sistemática de experiências culturais diversificadas, quer seja 
nos âmbitos da fruição quer da experimentação; 
Mobilizar saberes e processos, através dos quais perceciona, 
seleciona e organiza os dados, atribuindo-lhes significados novos; 
Promover dinâmicas que exijam relações entre aquilo que se sabe, o 
que se pensa e os diferentes universos do conhecimento; 
Incentivar práticas que mobilizem processos para imaginar diferentes 
possibilidades para gerar novas ideias 
debates sobre as diferentes imagens, criando circunstâncias para a 
discussão e argumentação dos seus pontos de vista e dos outros. 
 
 
 
Fundamentar apreciações em relação aos seus trabalhos e aos dos 
seus pares. 
Reinventar soluções para a criação de novas imagens relacionando 
conceitos, materiais, meios e técnicas; 
Descobrir progressivamente a intencionalidade das suas experiências 
plásticas 
Reconhecer a importância do património cultural e artístico nacional 
e de outras culturas, como valores indispensáveis para uma maior 
capacidade de participação e intervenção nas dinâmicas sociais e 
culturais. 
 
 
 
Selecionar técnicas e materiais, ajustando-os à intenção expressiva 
das suas representações; 
Utilizar sistematicamente processos de registo de ideias, de 
planeamento e de trabalho; 
Transferir para novas situações de processos de análise e de síntese, 
de modo a criar um conjunto de imagens e de objetos com 
possibilidades de desenvolver trabalhos com um nível mais elevado 
de complexidade; 
Questionar as diferentes circunstâncias culturais, ambientais, 
urbanísticas, entre outras, e perceber o seu contributo para uma ação 
cívica, junto das comunidades; 
Selecionar elementos de natureza diversa (plástica, escrita, entre 
outros) para criar dinâmicas na comunidade (exposições, debates, 
entre outras); 
Participar em projetos de trabalho multidisciplinares. 
Cooperar com os seus pares na partilha de saberes para a superação 
conjunta de dificuldades em atividades, nos contextos formais e não 
formais (museus, espetáculos, entre outras);  
Divulgar atividades individuais ou de grupo, através dos canais de 
comunicação disponíveis, de modo a promover a partilha de dados e 
de experiências. 
Criar regras relativas aos procedimentos com os materiais, à gestão 
do espaço e à realização de tarefas; 
Manifestar sentido de comprometimento, respeitando o trabalho 
individual, a par e de grupo; 
Respeitar os prazos de cumprimento das tarefas; 
Incentivar a importância de fazer propostas de projetos a realizar e de 
temáticas a investigar; 
Criar o seu portefólio com vista à autoavaliação. 

Património 
Tipos de património 
Património e sociedade 
Património e identidade nacional 
Trajetórias históricas de 
manifestações culturais 

 X X 

Arte 
Obra e artefacto de arte 
Arte contemporânea 
Arte figurativa 
Arte abstrata 

X X X 

Elementos da forma 
Forma 
Simplificação da forma 
Ponto e linha 
Linha de contorno, silhueta, mancha 
Volume (valores de claro-escuro) 
Linha de contorno, silhueta, mancha 

X X X 

Tecnologias digitais na 
representação  X X 

Comunicação  
Narrativas visuais X X X 

Comunicação visual 
Elementos da comunicação visual  
Imagem publicitária 
Signos visuais 
Poder das imagens 
Elementos de design de 
comunicação (cartaz, paginação, 
arranjo gráfico) 

X X X 

Design 
Design de comunicação 
Design de produto 
Disciplinas que integram o design 
Áreas do Design  

 X X 

Arquitetura 
Evolução histórica  
Mito da cabana primitiva 
Metodologia da arquitetura 
Áreas da arquitetura 

 X X 

Composição visual 
Configuração 
Campo visual 
Peso visual 
Enquadramento 
Movimento e ritmo 
Volume (valores de claro-escuro) 
Proporção 

X X X 

 



 

 

 Representação técnica 
Desenho técnico 
Sistemas de projeção 
Axonometrias 
Construções geométricas 

X X X 

Partilhar ideias, no sentido de encontrar soluções e de compreender o 
ponto de vista dos outros; 
Estar disponível e atento às necessidades dos seus pares e da 
comunidade, podendo exercitar formas de participação; 
Valorizar os saberes do outro, compreendendo as suas intenções e 
ajudando-o a expressar as suas ideias.  Projetos  

Metodologia projetual  X X 

 Representação bi e tridimensional 
Representação bidimensional da 
forma (espaço, plano, volume)  
Princípios formais de profundidade 
e de simetria  
Estruturas modulares 

X X X 

A planificação poderá sofrer adaptações a desenvolver no âmbito da flexibilidade curricular e PAAA.  
 


