
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Representar bi- e tridimensionalmente 

através de meios riscadores e/ou 

informáticos.  

  

 

- Manipular, com intencionalidade, os 

diferentes processos técnicos da 

representação e expressão visual.  

  

 

- Utilizar adequadamente os materiais, os 

suportes e os instrumentos necessários à  

construção de uma mensagem visual.  

  

 

- Dominar as diferentes fases metodológicas  

de desenvolvimento de um projecto, nas 

diversas áreas em estudo.  

 

 

 - Trabalhar em equipa, gerindo as 

competências necessárias à concretização 

de um projecto artístico.  

  

 

- Intervir criticamente, no âmbito da 

realização plástica, na comunidade em que 

está inserido.  

Desenvolver conhecimentos e 

competências já adquiridas em áreas 

afins, relacionando-os e adequando-os 

aos diversos modos de projectar.  

 

▪ Entender os modos de projectar 

como parte integrante do processo 

artístico, relacionando a dinâmica das 

aprendizagens anteriores com as 

novas hipóteses expressivas.  

 

▪ Conhecer as fases metodológicas do 

projecto artístico.  

 

▪ Desenvolver competências nos 

domínios da representação 

bidimensional e tridimensional.  

 

▪ Explorar técnicas de representação 

expressiva e rigorosa do espaço e das 

formas que o habitam.  

 

▪ Compreender as questões utilitárias 

relacionadas com certos tipos de 

iconicidade, na área da cidadania.  

 

▪ Desenvolver capacidades de 

trabalho em equipa, necessárias à 

consecução de projectos.   

 

Linguagem plástica 

Conceitos de Linguagem         

Sistemas sígnicos   

Signo verbal e signo icónico   

 Signos, símbolos e sinais                                                                 

 Elementos estruturais da linguagem plástica 

1ºP 

Materiais, suportes e 

instrumentos  

Materiais – Origens e composição  

Suportes – Características, dimensões e 

funções 

Técnicas de expressão e 

representação 

Modos de formar  

Especificidades  

Inter-relações  

Metodologias  

Projecto e Objecto 

Conceito(s) de projecto  

O projecto como sistemas de relações 

transversais a várias áreas  

Do projecto ao objecto  

Metodologias do projecto 

Representação expressiva 

e representação rigorosa 

das formas e do espaço  

Representação expressiva  

Sistemas de representação rigorosa  

2ºP 
Áreas de 

desenvolvimento do 

projecto  

Realização do projeto, tendo em conta 

uma resolução posterior ao nível da 

simulação ou do protótipo   

 Áreas de 

desenvolvimento do 

projecto:  

Pintura  

Escultura  

Design Gráfico  

Design de Equipamento  

Fotografia  

Videografia  

Intervenção em espaços culturais  

3ºP 

Departamento de Expressões 

Área Disciplinar de Artes Visuais 

Disciplina – Oficina de Artes                Ano de Escolaridade – 12º 

Planificação anual - síntese 

Competências Gerais Competências Específicas Temas Subtemas Períodos 


