
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Departamento de Expressões 

Área Disciplinar de Educação Visual 

Disciplina –Desenho A           Ano de Escolaridade – 10º 

Planificação anual - síntese 

Tempos Temas Subtemas 

1º Período 

 

 

 

 

 

2º Período 

 

 

 

 

 

3º Período 

 

1. Visão 

1.1. Percepção visual e Mundo envolvente 

1.1.1. Meio ambiente como fonte de estímulos 

1.1.1.1. Estímulos visuais – a luz como fonte de informação 

1.1.1.2. Estímulos não visuais – percepção auditiva, olfactiva, táctil e gustativa 

1.1.1.3. Outros estímulos – culturais e sociais 

2. Materiais 
2.1.      Suportes:  propriedades do papel – espessuras, texturas, cores, formatos, normalizações e modos de conservação 

2.2.      Meios actuantes:  riscadores secos – grafite e afins, aquosos – aguada, temperas, aparos e afins e seus formatos – graus de dureza, 

espessuras e modos de conservação 

3. Procedimentos 

 

3.1. Técnicas 

3.1.1. Modos de registo 

3.1.1.1  Traço: natureza e carácter (intensidade, incisão, texturização, espessura, gradação, amplitude mínima e máxima do movimento, 

gestualidade) 

3.2.      Ensaios 

3.2.1.  Processos de análise 

3.2.1.1.    Estudos de formas 

                Estruturação e apontamentos (esboços) 

                Estudo de formas naturais (de grande e de pequena escala) 

                Estudo de formas artificiais, contextos de ambientes (objectos artesanais, objectos industriais e espaços interiores e exteriores) 

                Estudo de objectos com convergência perspéctica 

3.2.2. Processo de síntese  

3.2.2.1.  Transformação 

                Gráfica: ampliação, sobreposição, rotação, nivelamento, simplificação, acentuação e repetição 

                Invenção: construção de formas, texturas, padrões 

4. Sintaxe 

 

4.1. Conceitos estruturais da linguagem plástica:  forma pontual, linear, pluridimensional, valor, cor, textura, escala, espaço, ritmo, equilíbrio, 

movimento e unidade 

4.2. Domínios da linguagem plástica 

4.2.1.  Forma 

4.2.1.1.  Figura positiva e figura negativa, forma e informe, limite, contorno e linha 

4.2.1.2.  Plano e superfície 

Linhas: linhas medianas, linhas diagonais, linhas oblíquas 

Centro, campo e moldura 

4.2.2. Cor 

4.2.2.1.  Natureza física da cor 

Cor e luz: espectro electromagnético de radiação e estrutura retínica 

Cor como sensação e suas dimensões: cambiante, luminosidade e saturação 

4.2.3.  Espaço e volume 

4.2.3.1.  Organização da profundidade 

Noções básicas de profundidade e extensão 

Alguns processos de sugestão de profundidade: sobreposição, convergência, deformação 

4.2.3.2.  Organização da tridimensionalidade 

Objecto massa e volume 

Luz: claridade, sombra (própria e projetada), claro/escuro 

5. Sentido 
5.1.     Visão sincrónica do desenho 

5.2.     Visão diacrónica do desenho 



 


