
 

  

 

 

 

 

 

 
Conteúdos ACTIVIDADES 

1º Semestre 

e 

2º Semestre 

Enquadramento do Aluno/Apresentação. 

Representação das formas geométricas; 

Desenho expressivo; 

Sólidos e poliedros;  

Design, cor, expressão e decomposição da forma; 

Comunicação visual e perspectiva 

Ponto, Linha, Textura, Forma, Volume, Luz Sombra Dinâmica e 

movimento;  

Representação do espaço; 

Forma, figura fundo; 

Relação homem espaço. 

Traçados Geométricos: Marcação e divisão de ângulos; 

Construção de figuras geométricas simples inscritas na 

circunferência; 

Noções de paralelismo e perpendicularidade, tangência e 

concordância; 

Traçados geométricos de arcos, óvulos e ovais; Poliedros, 

polígonos e planificação de sólidos; 

Noção de projecção, tipos de projeção e Sistema europeu;  

Axonometrias: Perspetiva Isométrica, Dimétrica e Cavaleira;  

Método da resolução de problemas. 

Design, Antropometria e Ergonomia;  

Método da resolução de problemas. 

- Organização / Teste Diagnóstico/CAPAS/ fichas de iniciação de registos livres. 

 

- Desenho de Observação: 

- a grafite e a sua expressão: REGISTOS LIVRES; 

- execução de propostas: PONTOS DE VISTA (registo de várias posições de um 

 objecto); PONTO e a LINHA; 

 

- Comunicação Visual: 

- execução de uma proposta: CARTAZ (utilização Ponto, Linha, Textura, Forma, Volume, Luz Sombra, na 

elaboração de registos gráficos de um objecto - utilização do lápis de cor e das canetas de feltro). 

 

- Forma, figura fundo/ Relação homem espaço: 

- execução de uma proposta: MODELO (construção de um modelo do corpo humano;  

- execução de uma proposta: DINÂMICA/MOVIMENTO (desenhar a reprodução de vários movimentos; 

vestir o modelo de acordo com uma época histórica; 

- execução de um cenário: FORMA/FUNDO (utilização da silhueta em fundo colorido). 

- Traçados Geométricos:  

- exercício de uma proposta: COMPOSIÇÃO (composição geométrica elaborado a partir traçados 

geométricos com base em formas abstratas ou figurativas.  

 

- Planificação geométrica de sólidos e sistemas de representação:  

- execução de uma proposta: CALEIDOCICLO; 

- execução de DESENHO DE SÓLIDOS (registos da sombra própria e projetada); 

- representação de sólidos em DIFERENTES PERSPETIVAS axonométricas  

- Design e métodos de resolução de problemas: 

- execução de ESTUDOS (vários objetos de Design);  

- execução de uma proposta: OBJETO CONTENTOR.  
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