
 

OFICINA DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA E DRAMÁTICA 
Projeto:  A Arte  e  Sociedade  

EDUCAÇÃO VISUAL – 9 º Ano     3º CICLO                 
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PLANIFICAÇÃO ANUAL -EDUCAÇÃO VISUAL 
Áreas de competências do perfil dos alunos1: A B D E F H I J 

Domínio Objetivos Gerais Aprendizagens essenciais Estratégias Avaliação Calendarização 

 

 

Discurso D9 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GERAL ( 7): 

Reconhecer o âmbito da arte 

contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GERAL ( 8): 

Refletir sobre o papel das 

Arte contemporânea. 

Arte abstrata/arte figurativa. 

Pintura. 

Escultura. 

Arte pública. 

Instalação e sitespecific. 

Arte da terra(Land art). 

Performance/arte do corpo. 

 

 

Fomentar dinâmicas de grupo, 

debates, desenvolvimento das 

ideias para a realização dos 

trabalhos pretendidos, 

brainstormings, entre outras, na 

concretização de projetos. 

Fomentar o desenvolvimento 

de projetos em articulação com 

outras áreas disciplinares, 

serviços e projetos da escola, 

com a família e com outras 

instituições. 

Fomentar o desenvolvimento 

de tarefas de tratamento e 

Os  produtos 

realizados na 

disciplina, bem como, 

os conteúdos 

programáticos  e o  

desenvolvimento dos 

projetos de trabalho, 

individual ou de 

grupo, serão 

abordados, visionados 

e analisados durante o 

estudo, a execução e a 

concretização dos 

projetos realizados 

pelos alunos, tendo 

 

 

 

 

 

1º Semestre 

 

 

 

 

 

 

1 Áreas de Competências do Perfil dos alunos 

A-Linguagem e Textos; B- Informação e Comunicação; C- Raciocínio e Resolução de problemas; D- Pensamento critico 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. 

 



 

Discurso D9 

 

 

 

 

 

 

Discurso D9 

 

 

 

 

Projeto P9 

manifestações culturais e do 

património.  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GERAL ( 9): 

Compreender o conceito de museu e a 

sua relação com o conceito de 

coleção. 

 

OBJETIVO GERAL ( 10): 

Reconhecer o papel das trajetórias 

históricas no âmbito das 

manifestações culturais. 

 

 

 

Património: Cultural, Artístico. 

Natural, Móvel, Imóvel. Material. 

Imaterial. Museu. Coleção. 

 

 

 

Arquitetura/Engenharia. 

Evolução histórica. 

Metodologia da 

Arquitetura/Engenharia. 

Disciplinas que integram a área da 

Arquitetura/Engenharia. 

Materiais sustentáveis. 

 

organização de dados 

recolhidos em diferentes 

formatos, por exemplo: em  

desenhos, storyboards, 

apresentações multimédia, 

modelar objetos em três 

dimensões, etc. 

em conta os materiais, 

as técnicas, a 

qualidade gráfica e 

expressiva. 

 Os produtos de 

expressão, 

comunicação e design 

serão observados, 

analisados e avaliados 

durante o processo 

criativo/ educativo, 

não incidindo apenas  

nas representações 

visuais finais 

realizadas. 

 

 

 

 

 

 

1º Semestre 

Escola Secundária Públia Hortênsia de Castro 

Vila Viçosa, 3 de julho de 2022 

 

 

 


