|PLANIFICAÇÃO ANUAL - PAFC
DEPARTAMENTO: EXPRESSÕES

 ÁREA DISCIPLINAR: 600 - ARTES VISUAIS  COMPONENTE DO CURRÍCULO /DISCIPLINA: Educação Visual

NÍVEL DE ENSINO: 3.º Ciclo  ANO: 7.º CURSO: - - - - - - - - - - - - - - - - -  ANO LETIVO: 2018/19  MANUAL:
TEMA / DOMÍNIO /
MÓDULO

Apropriação e
Reflexão;

Interpretação e
Comunicação;

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES (AE) *

Reconhecer a importância das imagens como meios de
comunicação de massas, capazes de veicular diferentes
significados (económicos, políticos, sociais, religiosos,
ambientais, entre outros).

 ACPA* - LEGENDA:

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS
ALUNOS

- mobilizar saberes e processos, de perceção,
seleção, organizão dos dados e lhes atribui
significados novos;
- debates sobre as diferentes imagens, criando
circunstâncias para a discussão e argumentação
dos seus pontos de vista e dos outros;
Refletir sobre as manifestações culturais do património
- apreciações fundamentadas em relação aos seus
local e global (obras e artefactos de arte − pintura,
trabalhos e aos dos seus pares.
escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia,
- reinventar soluções para a criação de novas
instalação, land ́art, banda desenhada, design,
imagens relacionando conceitos, materiais, meios
arquitetura, artesanato, multimédia e linguagens
e técnicas;
cinematográficas).
- descobrir progressivamente a intencionalidade
das suas experiências plásticas.
- o reconhecimento da importância do património
cultural e artístico nacional e de outras culturas,
Compreender a importância da inter-relação dos
como valores indispensáveis para uma maior
saberes da comunicação visual (espaço, volume, cor,
luz, forma, movimento, estrutura, ritmo, entre outros) capacidade de participação e intervenção nas
dinâmicas sociais e culturais.
nos processos de fruição dos universos culturais.
- seleção de técnicas e de materiais ajustando- os
à intenção expressiva das suas representações;
Perceber os “jogos de poder” das imagens e da sua
capacidade de mistificação ou desmistificação do real. - a participação em projetos de trabalho
multidisciplinares.
- a identificação das suas capacidades e
Transformar os conhecimentos adquiridos em novos
fragilidades e dos materiais que melhor domina
modos de apreciação do mundo.
para expressar as suas ideias.
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COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO
ALUNO A DESENVOLVER|
(ACPA)*

TEMPOS
LETIVOS
TRABALHO
DISCIPLINAR

TEMPOS LETIVOS
PARA TRABALHO
INTERDISCIPLINAR
(DAC)

Conhecedor/
sabedor/culto/
informado
(A, B, G, I, J)

Criativo
(A, C, D, J)

26

Critico/Analítico
(A, B, C, D, G)

Indagador/
Investigador
(C, D, F, H, I)

Respeitador da
diferença/do outro
(A, B, E, F, H)

24

Ano Letivo 2018/2019

TEMA / DOMÍNIO /
MÓDULO

Experimentação e
Criação

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS
ALUNOS

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES (AE) *

- cooperar com os seus pares na partilha de
saberes para a superação conjunta de
dificuldades nas diversas atividades, nos
contextos de sala de aula ou de situações não
formais (museus, atividades de ar livre,
espetáculos, entre outras);
- divulgar atividades inviduais ou de grupo,
através dos canais de comunicação disponíveis,
de modo a promover a partilha de dados e de
experiências.

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.

COMPETÊNCIAS DO PERFIL DO
ALUNO A DESENVOLVER|
(ACPA)*

Sistematizador/
Organizador
(A, B, C, I, J)
Questionador
(A, F, G, I, J)
Comunicador
(A, B, D, E, H)
Participativo e
colaborador
(B, C, D, E, F)
Responsável
(C, D, E, F, G, I, J)
Cuidador de si e do
outro
(B, E, F, G)
Autoavaliador

TEMPOS
LETIVOS
TRABALHO
DISCIPLINAR

TEMPOS LETIVOS
PARA TRABALHO
INTERDISCIPLINAR
(DAC)

18

Selecionar, de forma autónoma, processos de trabalho
e de registo de ideias que envolvam a pesquisa,
investigação e experimentação.

DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS: A-Linguagens 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.

Oliveira de Azeméis, 26 de setembro de 2018
O/A Professor
_____________________________
O/A Coordenador(a) de Área disciplinar
_____________________________
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O/A Coordenador(a) de Departamento
____________________________
LEGENDA:
*AE - Aprendizagens Essenciais.
* ACPA - Áreas de Competência-Chave do Perfil de Competências do Aluno à Saída do Século XXI.
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