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                              Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas 
                                     Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Poeta Bernardo de Passos 

 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS (3º ciclo) 
DESCRITORES DO PERFIL DOS 

ALUNOS 
CONTEÚDOS 

MATERIAIS E 
INSTRUMENTOS DE 

TRABALHO 
DOMÍNIO 

(ORGANIZADOR) 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

Apropriação e 
reflexão 

 Refletir sobre as manifestações culturais do património local e 

global (obras e artefactos de arte – pintura, escultura, desenho, 

assemblage, colagem, fotografia, instalação, land´art, banda 

desenhada, design, arquitetura, artesanato, multimédia e 

linguagens cinematográficas).  

 Dominar os conceitos de plano, ritmo, espaço, estrutura, luz-cor, 

enquadramento, entre outros, em diferentes contextos e 

modalidades expressivas: pintura, escultura, desenho, design, 

fotografia, cinema, vídeo, banda desenhada.  

 Enquadrar os objetos artísticos de diferentes culturas e períodos 

históricos, tendo como referência os saberes da História da Arte 

(estilos, movimentos, intencionalidades e ruturas). 

Conhecedor/sabedor/culto/ 
informado 

(A, B, G, I, J)*  
 

Criativo 

(A, C, D, J)* 
 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) * 
 

Indagador/Investigador 

(C, D, F, H, I) * 
 

Respeitador da diferença/do outro 

(A, B, E, F, H) * 
 

Sistematizador/Organizador 

(A, B, C, I, J) * 
 

Questionador 

(A, F, G, I, J) * 
 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) * 
 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 

Participativo/Colaborador 

(B, C, D, E, F) * 
 

Responsável/Autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) * 
 

Cuidador de si e do outro 

(B, E, F, G) * 

 

Luz-cor 
 

 Decomposição da cor (prisma de 
Newton); 

 Teóricos da luz-cor; 

 Elementos luz-cor na perceção 
visual dos espaços, formas, objetos 
(espectro eletromagnético visível, 
reflexão, absorção); 

 Influência da luz-cor no 
comportamento humano; 

 Tom, matiz, valor, saturação 
modulação; 

 Síntese aditiva e síntese subtrativa 
no sistema cor-luz (RGB) e no 
sistema cor-pigmento (CMYK- 
impressão); 

 Contrastes de luz-cor 
 

Representação técnica 

 Axonometrias: isométrica, dimétrica, 
cavaleira; 

 Sistemas de projeção: método 
europeu; 

 Cotagem e cortes de desenho; 

 Escala real, de ampliação e de 
redução 

 

Perceção visual e construção da forma: 
 

 Tipos de texturas; 

 Representação do espaço; 

 Princípios formais da simetria; 

 Tipologias de estruturas; 

 

Materiais riscadores 

(lápis grafite, canetas, 

lápis de cor, pastel, 

etc.) 

 

Suportes diversos 

(vários tipos de papel e 

outros suportes) 

 

Materiais de pintura 

(aquosos) 

 

Borracha e afia-lápis 

 

Régua, esquadro, 

compasso e 

transferidor 

 

Caderno diário 

 

Manual e Caderno de 
Atividades adotado 

Interpretação e 
comunicação 

 

 

 

 Compreender a importância da inter-relação dos saberes da 

comunicação visual (espaço, volume, cor, luz, forma, movimento, 

estrutura, ritmo, entre outros) nos processos de fruição dos 

universos culturais.  

 Relacionar o modo como os processos de criação interferem na(s) 

intencionalidade(s) dos objetos artísticos.  

 Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de 

apreciação do mundo. 
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Experimentação 
e criação 
 
 

 Articular conceitos (espaço, volume, cor, luz, movimento, estrutura, 

forma, ritmo), referências, experiências, materiais e suportes nas 

suas composições plásticas.  

 Manifestar expressividade nos seus trabalhos, selecionando, de 

forma intencional, conceitos, temáticas, materiais, suportes e 

técnicas. 

 Justificar a intencionalidade das suas composições, recorrendo a 

critérios de ordem estética (vivências, experiências e 

conhecimentos).  

 Selecionar, de forma autónoma, processos de trabalho e de registo 

de ideias que envolvam a pesquisa, investigação e experimentação. 

 

 Expressão do movimento; 

 Composição; 

 Elementos formais; 

 Representação bidimensional da 
forma; 

 Representação tridimensional da 
forma (volume e espaço); 

 

Comunicação visual: 
 

 Signos da comunicação visual; 

 Poder das imagens; 

 Imagem publicitária; 

 Áreas do design de comunicação; 

 Paginação; 

 Curta-metragem/anúncio. 
 

Design: 
 

 História do design; 

 Metodologia do design; 

 Disciplinas que integram o design; 

 Áreas do design; 

 Soluções criativas no âmbito do 
design 

 
 

 

OBSERVAÇÕES. 

- O número de aulas previstas situa-se no intervalo de 60 a 70 aulas. 

- Os conteúdos serão lecionados ao longo do na letivo, adaptados ao desenvolvimento do trabalho em cada turma, às características dos alunos e às atividades planeadas em articulação 

interdisciplinar do Conselho de Turma 

 

         * Legenda (Áreas de Competências do Perfil dos Alunos - ACPA) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Linguagem e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
 

F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 


