PLANIFICAÇÃO

Disciplina: Educação Visual
ANO LETIVO 2018/2019

Tempo

Conteúdos

9º ANO

Objetivos Gerais

Atividades/Estratégias


1.º
período

36 Aulas
(45 min.)

Medição
Corte, Meio corte, Colagem

Domínios / METAS CURRICULARES

ESPAÇO:
Representação do espaço
Sobreposição
Variação de dimensão, cor,
claro-escuro, nitidez

Domínio: REPRESENTAÇÃO (R8)
Reconhecer elementos de expressão e de composição da forma.)

Reconhecer e representar princípios formais de profundidade (espaço envolvente,
sobreposição, cor, claro/escuro, nitidez).

OBJETIVOS GERAIS

Domínio: TÉCNICA (T9)
Compreender diferentes tipos de projeção.

Distinguir e caracterizar tipos de projeção axonométrica e cónica.

Perspetiva frontal centrada e
descentrada

Dominar técnicas de representação em perspetiva cónica.

Reconhecer e aplicar princípios básicos da perspetiva cónica (ponto de vista, pontos de fuga,
linhas de fuga, linha horizonte, plano horizontal e do quadro, raios visuais).

Utilizar a linguagem da perspetiva cónica, no âmbito da representação manual e representação
rigorosa.
Dominar procedimentos sistemáticos de projeção.

Desenvolver ações orientadas para a prática de técnicas de desenho, que transformam os
resultados numa parte ativa do conhecimento.

Aplicar procedimentos de projeção em configurações diferentes, com o objetivo de
desenvolver objetos.

Apresentação.

Apresentação, organização dos lugares,
funcionamento da Disciplina, trabalho a
desenvolver, regras da sala de aula, diário visual,
parâmetros e critérios de avaliação, material
necessário. (Sugestão: 1tempo)

Atividades de diagnóstico
Realização da ficha de avaliação diagnóstica.
. (Sugestão:2 tempos)

Construção da Capa para guardar os
trabalhos de Educação Visual.

(Sugestão: 1tempo).


Identificação da capa:
Eu e o espaço composição com perspetiva

- Abordagem dos princípios da perspetiva de
observação livre e da perspetiva atmosférica,
através da observação e análise de imegens.
- Descoberta dos erros na falsa perspetiva de
Hogarth. (Sug: 1 tempo)
- Revisão da noção de projeção. Sistemas de
projeção cilíndrica e cónica. (Sug:1 tempo)
- Abordagem da persptiva cónica frontal para
representação do espaço (exterior e interior) e de
sólidos/objetos simples - recurso ao quadro, ppt e
observação do recinto escolar (Sug. 1+1/2tempo).
- Identificação do Ponto de Fuga (PF)e da Linha
do Horizonte (LH) numa imagem - fotocópias de
imagens, ficha de trabalho. (Sugestão: 1/2 tempo)
- Representação de uma paisagem em perspetiva
frontal. (Sugestão: 2 tempos)
- Representação de uma sala e/ou corredor com
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Relação Homem/Espaço

1.º
período

36 Aulas
(45 min.)

COR/LUZ
Contrastes cromáticos.
COMUNICAÇÃO:
Elementos visuais na
comunicação
Contorno, Silhueta, Claroescuro, Cor
DINÂMICA/TENSÃO DE
FORMAS
Peso e equilíbrio visual
estático e dinâmico

Domínio: REPRESENTAÇÃO (R9)
Dominar a aquisição de informação intuitiva e de informação estruturada.

Desenvolver ações orientadas para a compreensão de informação adquirida de forma
intuitiva, que desenvolve padrões representativos através de imagens percecionadas.

Desenvolver capacidades de representação linear estruturada.

Domínio: TÉCNICA (T8)
Distinguir características e diferenças entre a síntese aditiva e a síntese subtrativa. (T8)

Aplicar contrastes de luz-cor em produções plásticas (claro/escuro; quente/frio; cores neutras;
cores complementares; extensão, sucessivo, simultâneo).

Relacionar elementos de organização e de suporte da forma (R8)

Distinguir e caracterizar a expressão do movimento (movimento implícito; expressão estática
e dinâmica)

Perceber a noção de composição em diferentes produções plásticas( proporção, configuração,
composição formal, campo retangular, peso visual das formas: situação, dimensão, cor,
textura, movimento).

ESPAÇO
Perspetiva angular

Diferentes sistemas e
processos de representação do
espaço.

Domínio: TÉCNICA (T9)
Compreender diferentes tipos de projeção.

Identificar a evolução histórica dos elementos de construção e representação da perspetiva.

portas e janelas em perspetiva frontal
descentrada. (Sug: 4 tempos)
- Representação de cubos e cilindros (objetos) em
p. frontal. (Sugestão: 1 tempo)
- Representação de uma rua com edifícios em
perspetiva frontal. (Sugestão: 3 tempos)
- Pintura a marcador de um dos exercícios,
aplicando contrastes cromáticos.
(Sugestão: 3 tempos)
- Recorte do trabalho. (Sugestão: 1/2 tempos)
- Integração da fotografia do aluno no espaço.
- Traçado e recorte de algumas formas
geométricas em cartolina colorida.
(Sugestão: 1/2 tempo)
- Criação de uma composição equilibrada
(estática ou dinâmica) com a perspetiva, a
fotografia do aluno e as formas geométricas, para
identificação da capa. (Exemplificação
recorrendo a ppt). (Sugestão: 2 tempos)
- Indicação da matéria para o teste de avaliação,
revisão dos conceitos lecionados e esclarecimento
de dúvidas. (Sugestão: 1tempo)
Ficha de avaliação. (Sugestão: 2 tempos)
Correção da Ficha de avaliação.
(Sugestão: 1tempo)
- Apresentação dos princípios da perspetiva
angular. (Recurso a imagens, ao quadro e ppt)
- Identificação dos PF e da LH numa imagem –
fotocópias, ficha de trabalho.
(Sugestão: 1tempo)
- Representação de cubos e de objetos em
perspetiva angular. (Quadro, ficha) .
(Sugestão: 1tempo)
- Representação de espaços (interior/exterior ) em
p. angular. (Sugestão: 4 tempos)
- Apresentação de um ppt abordando a evolução
histórica da representação do espaço (Egipto,
Idade Média, Renascimento). (Sugestão: 1tempo)

Autoavaliação.
(Sugestão: 1 tempo)
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Arte abstrata e figurativa
Arte concetual
A Instalação, a Land Art e
Performance co mo meios de
expressão da arte
contemporânea

2.º
período

36 Aulas
(45 min.)

COMUNICAÇÃO:
Elementos visuais na
comunicação
Papel da imagem na
comunicação;
Aplicação de conhecimentos
de Luz/Cor

FORMA
Mecanismo da visão e
Perceção visual da forma
- Figuras impossíveis
- Imagens ambíguas
- Ilusões de ótica
ESPAÇO
Relação espaço/forma,
figura/fundo

Domínio: DISCURSO (D9)
Reconhecer o âmbito da arte contemporânea.

Compreender e distinguir a arte contemporânea no âmbito da expressão (tom provocativo e
crítico, experiências físicas e emocionais fortes, ausência de regras pré-estabelecidas).

Aplicar conceitos de obra de arte abstrata e figurativa, em criações plásticas bi e/ou
tridimensionais (pintura, escultura, arte pública, instalação e site specific, arte da terra
(landart), performance/arte do corpo: ação, movimento e presença física).
Domínio: PROJETO (P9)
Reconhecer o papel da investigação e da ação no desenvolvimento do projeto

Desenvolver ações orientadas para a investigação e para atividades de projeto, que
interpretam sinais e exploram hipóteses.

Desenvolver capacidades de relacionar ações e resultados, que condicionam o
desenvolvimento do projeto.

Arte Contemporânea e Expressão:
Projeto de Comunicação Estética

Domínio: REPRESENTAÇÃO (R9)
Conhecer processos de construção da imagem no âmbito dos mecanismos da visão.

Compreender o mecanismo da visão e da construção das imagens (globo ocular, retina, nervo
ótico, cones e bastonetes).

Identificar e registar a relação existente entre figura e fundo, utilizando os diversos meios de
expressão plástica existentes (figura em oposição, fundo envolvente, etc.).
Relacionar processos de construção da imagem no âmbito da perceção visual.

Explorar figuras reversíveis, através do desenho livre ou do registo de observação digital
(alternância de visualização).

Desenvolver e representar ilusões óticas em composições plásticas, bi e/ou tridimensionais
(figuras impossíveis, imagens ambíguas).

 Arte e Ilusão:
Criação de Figuras Impossíveis

Representação do espaço:
- Axonometrias
- Vistas, sistema europeu

Domínio: TÉCNICA (T9)
Compreender diferentes tipos de projeção.

Distinguir e caracterizar tipos de projeção axonométrica.
Dominar procedimentos sistemáticos de projeção.

Desenvolver ações orientadas para a prática de técnicas de desenho, que transformam os
resultados numa parte ativa do conhecimento.

Aplicar procedimentos de projeção em configurações diferentes, com o objetivo de
desenvolver objetos.

COR
Contrastes cromáticos.

Distinguir características e diferenças entre a síntese aditiva e a síntese subtrativa. (T8)

Aplicar contrastes de luz-cor em produções plásticas (claro/escuro; quente/frio; cores neutras;
cores complementares; extensão, sucessivo, simultâneo).

- Construção dos conceitos de Arte
Contemporânea e de Arte Concetual – trabalho de
reflexão, de pares e debate a partir de duas obras
(clássica e contemporânea) e de algumas frases
“provocatórias” sobre o que é arte. (Sug.2tempos)
- A Instalação, a Land Art e a Performance:
Observação e análise de imagens de Instalações
com leitura descritiva e interpretativa.
Importância da luz e da cor.
- Observação de um vídeo de uma performance.
(Sugestão: 1+2 tempos)
- Definição da temática e meio de expressão do
Projeto de Arte Contemporânea.
- Definição do local, do tipo de objetos/elementos
necessários. Debate e trabalho de pares ou
coletivo. (Sugestão: 1tempos)
- Desenvolvimento e concretização do Projeto,
recorrendo também a trabalho extra aula.
(Sugestão: 2 tempos)

- Apresentação em ppt do mecanismo da visão e
da construção de imagens. (Sugestão: 1 tempo)
- Perceção visual e ilusão de ótica: Apresentação
e análise de exemplos de figuras impossíveis, de
imagens ambíguas e de imagens que criam ilusão
de movimento. (Sugestão: 1+1/2 tempos)
- Abordagem da “Optical Art” com apresentação
de obras de Vasarely, Bridgit Riley e de Eduardo
Nery. Axonometrias que criam ilusão.
(Sugestão: 1/2 tempo)
- Criação de uma figura impossível em perspetiva
cavaleira, utilizando papel quadriculado e outra
em isometria, utilizando uma grelha isométrica.
(Sugestão: 3 tempos)
- Pintura a marcador ou lápis de cor, aplicando
contrastes cromáticos. (Sugestão: 1 tempo)
- Revisão das perspetivas axonométricas e das
vistas/método europeu. (Sugestão: 1 tempo)
- Realização de exercícios de consolidação.
(Sugestão: 2 tempos)
- Revisões/esclarecimento de dúvidas.
(Sugestão: 1 tempo)
Ficha de avaliação. (Sugestão: 2 tempos)
- Correção da ficha de avaliação.
(Sugestão: 1 tempo)
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2.º
período

Património
Museu
Coleção

36 Aulas
(45 min.)
FORMA
Evolução das formas
artísticas/ estilos ao longo dos
tempos

COMUNICAÇÃO
Elementos visuais na
comunicação

Domínio: DISCURSO (D9)
Refletir sobre o papel das manifestações culturais e do património.

Distinguir a diversidade de manifestações culturais existente, em diferentes épocas e lugares
(cultura popular, artesanato, valores, crenças, tradições, etc.).

Identificar o património e identidade nacional, entendendo-os numa perspetiva global e
multicultural (tipos de património: cultural, artístico, natural, móvel, imóvel, material,
imaterial, etc.).
Compreender o conceito de museu e a sua relação com o conceito de coleção.

Analisar o conceito de museu, no âmbito do espaço, da forma e da funcionalidade.

Distinguir o conceito de museu do conceito de coleção.

Identificar as diferentes tipologias de museus de acordo com a natureza das suas coleções.
Reconhecer o papel das trajetórias históricas no âmbito das manifestações culturais.

Desenvolver ações orientadas para o conhecimento da trajetória histórica de manifestações
culturais, reconhecendo a sua influência até ao momento presente.
Domínio: REPRESENTAÇÃO (R9)
Dominar a aquisição de informação intuitiva e de informação estruturada.

Desenvolver ações orientadas para a compreensão de informação adquirida de forma
intuitiva, que desenvolve padrões representativos através de imagens percecionadas/sentidas.
Dominar instrumentos de registo, materiais e técnicas de representação. (R7)

Utilizar corretamente diferentes materiais e técnicas de representação na criação de formas e
na procura de soluções.
Dominar tipologias de representação expressiva. R(7)

Desenvolver ações orientadas para a representação da realidade através da perceção das
proporções naturais e das relações orgânicas.

Museus e Património
AÇÃO SOS Azulejo

- Noção de património e importância da sua
preservação. Património de Portugal e da
Humanidade. (Sugestão: 1 tempo)
- Evolução da Arte e das manifestações culturais.
(Recurso a ppt e ficha informativa) Realização de
um desdobrável, a concluir em casa, com
imagens e palavras chave da evolução das
estruturas e dos estilos arquitetónicos.
(Sugestão: 3 tempos)
- Visionamento de um vídeo realizado com
alunos sobre Aveiro e o seu património.
- O papel dos Museus. Diferentes tipos de
Museus e coleções. Abordagem de exemplos:
Museu de Aveiro e Museu Arte Nova.
(Sugestão: 1 tempo)
- Diálogo com os alunos sobre a unidade de
trabalho. Observação e seleção de pormenores
arquitetónicos de museus de Aveiro.
(Sugestão: 1 tempo)
- Eventual aula no exterior a um dos Museus.
(Sugestão: Articulação com História e/ou Português)

- Representação gráfica de um pormenor
selecionado. Ampliação pelo método da
quadrícula. (Sugestão: 1+3 tempos)
- Aplicação de sombreados. (Sugestão: 2 tempos)
- Conclusão e preparação dos trabalhos para a
Exposição SOS Azulejo. (Sugestão: 1 tempo)

Autoavaliação.
(Sugestão: 1 tempo)

3.º
período

Engenharia
Arquitetura

16 Aulas
(45 min.)
ESTRUTURA
Estrutura/Forma/Função

Domínio: PROJETO (P9)
Explorar princípios básicos da Engenharia e da sua metodologia.

Analisar e valorizar o contexto de onde vem a engenharia (evolução histórica, as primeiras
escolas, engenharia militar: fortificações, pontes e estradas).

Reconhecer e descrever a metodologia da engenharia (enunciação do problema, análise do
lugar: variáveis e requisitos, tipologia de projeto).

Identificar as disciplinas que integram a área da engenharia (física, matemática, etc.).
Aplicar princípios básicos da Engenharia na resolução de problemas.

Distinguir e analisar diversas áreas da engenharia (civil, geológica, eletrotécnica, química,
mecânica, aeronáutica).

Desenvolver soluções criativas no âmbito da engenharia, aplicando os seus princípios básicos
na criação de uma maqueta de uma habitação nómada, valorizando materiais sustentáveis.
Reconhecer o papel da investigação e da ação no desenvolvimento do projeto.

Desenvolver ações orientadas para a investigação e para atividades de projeto, que
interpretam sinais e exploram hipóteses.



Criação de uma Habitação nómada
valorizando materiais sustentáveis.

- Breve abordagem da evolução da Engenharia,
da metodologia e das áreas da Engenharia.
(Sugestão: 1 tempo)
- Diálogo sobre a unidade de
trabalho/apresentação do tema.
- Funções de uma habitação. Leitura de plantas e
cortes de habitações. Organização do espaço e
orientação das habitações. Conforto, ergonomia e
antropometria. (Sugestão: 1 tempo)
- Questões de mobilidade ontem e hoje.
Exemplos de habitação nómada. (ppt)
. (Sugestão: 1 tempo)
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COMUNICAÇÃO
Códigos de comunicação
visual (em esboços, vistas,
maquetes)

3.º
período

16 Aulas
(45 min.)

ESPAÇO
Axonometrias
Sistema europeu
Cotagem
Linguagem gráfica
convencional
Escalas
Relação Homem/Espaço
Antropometria e Ergonomia
FORMA
Fatores que determinam a
forma dos objetos (habitação)
-Físicos, materiais,
funcionais, estéticos e
ambientais.



Desenvolver capacidades de relacionar ações e resultados, que condicionam o
desenvolvimento do projeto.

Domínio: TÉCNICA (T9)
Dominar procedimentos sistemáticos de projeção.

Desenvolver ações orientadas para a prática de técnicas de desenho, que transformam os
resultados numa parte ativa do conhecimento.

Aplicar procedimentos de projeção em configurações diferentes, com o objetivo de
desenvolver objetos.

- Definição do problema/Programa e Fases do
trabalho. (Sugestão: 1 tempo)
- Recolha e análise de dados (formas, materiais,
dimensões…) e realização de esboços com
propostas de solução (Planta e perspetiva).
(Sugestão: 2 tempos)
- Exercícios de consolidação sobre representação
isométrica, sendo dadas as vistas. (2 tempos)
Revisões/esclarecimento de dúvidas.
(Sugestão: 1 tempo)
Ficha de avaliação. (Sugestão: 2 tempos)
- Correção da ficha de avaliação.
(Sugestão: 1/2 tempo)
- Seleção e desenvolvimento da proposta de
solução. (Planta, Corte, Maquete, se possível e a
concluir em casa, breve memória descritiva).
Aplicação da noção de escala.
(Sugestão: ½+3 tempos)

Autoavaliação final. (Sugestão: 1 tempo)
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