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Linguagem plástica 
Conceitos de linguagem; 

sistemas sígnicos; signos, 

símbolos e sinais. 

● Incentivar e desenvolver hábitos de 
pesquisa e métodos de trabalho 
experimental. 
●Desenvolver conhecimentos e 
competências já adquiridos 
relacionando-os e adequando-os aos 
diversos modos de projetar. 
●Entender os modos de projetar como 
parte integrante do processo artístico, 
relacionando a dinâmica das 
apreciações com as novas hipóteses 
expressivas. 
● Conhecer as fases metodológicas do 
projecto artístico. 
●Desenvolver competências nos 
domínios da representação bi e 
tridimensional. 
●Explorar técnicas de representação 
expressiva e rigorosa do espaço e das 
formas que o habitam. 
●Compreender as questões de 
representação utilitária relacionadas 
com certos tipos de iconicidade, na 
área da cidadania. 
● Desenvolver capacidades de 
trabalho em equipa. 

Apresentação oral antes 
do início de cada 
trabalho. 
- Imagens fotográficas e 
gráficas 
- Métodos, recursos e 
técnicas.  
- Computador  
- Cartão maqueta; 
materiais recicláveis e 
outros (papéis; revistas, 
recortes, jornais, 
embalagens, plásticos; 
tecidos; tampas; botões; 
rolhas; colas, plásticos 
etc.); 
- Pastas para moldar. 
- Colagem tridimensional 
- (computador e vídeo-
projetor;).  

Trabalhos práticos: 
individuais e coletivos: 40% 
- Conceito/ideia; processo de 
preparação e desenvolvimento  
 
Concretização: 40% 
técnica e experimentação 
- Domínio dos conteúdos;  
- Conhecimento e aprendizagem dos 
materiais; 
 
conhecimento metodológico 
projetual: 15% 
- Conhecimento da linguagem técnica 
5% 
- fases 5% 
- Correção e clareza na 
argumentação e na expressão 
escrita. 5% 

 
Ponderação dos instrumentos de 

avaliação relativos ao conhecimento, 

raciocínio e comunicação: 95% 

1º
, 2

º 
e 

3º
 p

er
ío

do
 

Materiais, suportes e 
instrumentos; Técnicas 

Composição, dimensões, 
características, funções,  
 

Projecto e objecto Metodologias de projecto. 

Representação 
expressiva e rigorosa 
das formas e do 
espaço 

Representação em perspectiva 
expressiva e rigorosa. 

Áreas de 
desenvolvimento do 
projecto: 

Desenho, pintura, escultura, 
design, fotografia, vídeo. 
Intervenção em espaços. 

Atitudes / Competências 
Sociais 

- Adota estratégias adequadas à 
resolução de problemas e à tomada 
de decisões; 
- Realiza atividades de forma 
autónoma, responsável e 
  criativa; 
- Coopera com outros em tarefas e 
projetos comuns; 

- Relaciona-se corretamente com os colegas e os professores 

respeitando regras,  

- È assíduo e pontual. 

- È responsável e organizado com os materiais 
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2% 
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