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Informações da disciplina de Artesanato - CEA – 7º Ano
Planificação global
SEMESTRAL
N.º de
aulas

Tema / conteúdo

Descritores do
Perfil do Aluno

Ações estratégicas de ensino
Descobrir progressivamente a intencionalidade das
suas experiências plásticas;

Pintura em diferentes suportes

Crítico/analítico
(A,B,C,D)

Reinventar soluções para a criação de novas imagens
relacionando conceitos, materiais, meios e técnicas;
Criativo
(A,C,D,J)

Incentivar práticas que mobilizem processos para
imaginar diferentes possibilidades para gerar novas
ideias;

15
Tapeçaria Tradicional portuguesa

O enriquecimento das experiências visuais,manuais
dos alunos, estimulando hábitos de apreciação e
fruição dos diferentes contextos culturais.

Reinventar soluções para a criação de novas imagens
relacionando conceitos, materiais, meios e técnicas;
Reciclagem
- Identificar Fontes; planificar e estabelecer sequências
de processo produtivo;
- Seleção de técnicas e de materiais ajustando-os à
intenção expressiva das suas representações;
- Desenhar objetos e construções (realizar esboços e
croquis, esquemas gráficos, etc.);
- Manifestar sentido de comprometimento,
respeitando o trabalho individual, dos pares e de
grupo;
- Respeitar os prazos de cumprimento dos trabalhos

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

Sistematizador/
organizador (A, B, C,
I, J)

Responsável/
autónomo (C, D, E,
F, G, I, J)

Ponderação

Instrumentos e procedimentos de avaliação

%
15

Grelhas de observação

Oral

15

Grelhas de observação

Prática e/ou Experimental

50

Produtos realizados

%
10
10

Grelhas de registo
Grelhas de registo

Critérios de Avaliação
Conhecimentos e Capacidades
Escrita

Atitudes e Valores
Responsabilidade
Postura e Empenho

Material

Para todas as aulas:

Quando solicitado:

Caderneta; capa de elásticos A4; caderno quadriculado A4;
caneta; lápis nº2; borracha branca; régua 30 cm; afia com
depósito; tesoura; cola; lápis de cor e marcadores (12
unidades).

No decurso do semestre serão solicitados atempadamente
outros materiais, em função da área a desenvolver
(componente prática)

ÁREAS DE COMPETÊNCIA 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.

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e - Liberdade

