
EDUCAÇÃO VISUAL-9.º Ano COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS CONTEÚDOS, 

ESTRATÉGIAS/ACTIVIDADES 

 (80% os domínios, 20% as atitudes)-  

1º período 

ESTRUTURA / FORMA  

 - Entender o desenho como um meio para a representação expressiva e rigorosa de 

formas. (contorno, mancha, silhueta, profundidade, simetria). 

Factores que determinam a forma dos objectos: 

 Físicos;  

 Económicos;  

 Funcionais e Estéticos.  

Artes plásticas, Arquitetura, Design, (História) 

 Conhecer diferentes correntes artísticas, artistas e características do seu trabalho 

 Recriar obras pictóricas, de forma pessoal/criativa 

2º período 

 

 PAPEL DO DESIGN 

 Formas de comunicação visual 

COR-LUZ NO AMBIENTE 

 Perceber os mecanismos perceptivos da luz/cor, 

 Compreender a noção de contraste e harmonia e suas implicações funcionais; 

 Compreender os efeitos da cor na percepção do mundo envolvente.  

 Adequar os códigos expressivos da cor e as sensações que esta provoca na intenção das 

mensagens plásticas e visuais.  

 Emitir mensagens plásticas e visuais com conteúdo adequado à sua finalidade. 

 

3º período 

PROJECTO E COMUNICAÇÃO. 

 Volume; Cor; 

 Desenho rigoroso; Desenho de síntese; Design de produto; 

 Estrutura; 

 Identidade visual dos produtos; 

 Espaço; Escala; 

 Ergonomia e antropometria; 

 Funções do design;  Composição espacial; 

 

COMPREENDER A METODOLOGIA PROJETUAL. 

 Saber analisar e compreender as funções do design.  

 Aplicar a metodologia do design na elaboração de produtos. 

 Compreender as relações do Homem com o espaço: 

 Dominar as noções de proporção, escala, movimento, ergonomia e antropometria. 



 Utilizar técnicas, processos e instrumentos para estimular e desenvolver a imaginação 

e a criatividade.  

 Conceber projectos e organizar com funcionalidade os espaços bi e tri dimensionais 

(vistas, perspectivas e esboços). 

 Usar técnicas e os processos adequados para a execução de maquetas tridimensionais. 

 

PROJECTO E DESIGN/arquitectura/engenharia: 

 Projectos de equipamento ou de organização de espaços.  

 Construir um modelo tridimensional/maqueta. 

 Aplicar materiais e técnicas 

 Aplicar os valores cromáticos nas suas experimentações plásticas;  

 Criar mensagens utilizando os recursos expressivos próprios dos elementos 

configuradores da comunicação plástica e visual. 

 

MAQUETAGEM 

 Escolher os materiais a utilizar na resolução de problemas de design, em função das 

suas propriedades físicas. 

 Compreender a importância do factor económico considerando como condicionantes do 

design a mão-de-obra, os materiais, o tempo e a conservação.  

 Distinguir entre a função principal e as subfunções de um objecto. Relacionar a forma 

dos objectos com as medidas e os movimentos do Homem.  

 Fundamentar a escolha de uma entre várias formas que satisfaçam todos os factores 

considerados.  

 

Utilização do DIÁRIO GRÁFICO como instrumento de registo de ideias e 

preparação para aulas futuras, instrumento de trabalho que será avaliado em 

cada um dos 3 grandes momentos de avaliação e contará como UM trabalho em 

cada período. 

 

 


