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                   Departamento de Expressões 

2018/2019 

Educação Visual  –  7.º ano 

Informações da disciplina de 7.º ano 

RESUMO DA PLANIFICAÇÃO 

1.º PERÍODO                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas: 24 

Temas / Conteúdos: 
Representação e comunicação; materiais e técnicas de expressão; representação expressiva; expressão gráfica rigorosa; representação técnica; linguagem 
técnica; normas da representação técnica; elementos estruturais da linguagem plástica; geometria plana; ângulos; códigos da comunicação visual; 
tangências (linhas concordantes); espirais; oval/óvulo; arcos; fatores que determinam a forma dos objetos; estrutura. 

2.º PERÍODO                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas: 24 

Temas / Conteúdos: 
Representação expressiva; materiais e técnicas de expressão; qualidades plásticas das técnicas expressivas; elementos visuais na comunicação (forma, 

espaço e volume); papel da imagem na comunicação; códigos da comunicação visual; perceção visual da forma (qualidade formais e expressivas); 

desenho de observação; representação da figura-humana (rosto); tecnologias digitais (publicação, edição de imagens, imagem digital, fotografia digital, 

vídeo digital). 

3.º PERÍODO                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas: 16 

Temas / Conteúdos: 
Superfícies e sólidos geométricos; classificação de poliedros e polígonos; expressão gráfica rigorosa; representação técnica; planificação de sólidos. 

Códigos da comunicação visual; elementos visuais na comunicação; design (estrutura, forma-função, antropometria e ergonomia). 

Metodologia do design; áreas do design; criatividade; eco design (3R’s); materiais e técnicas de expressão. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Instrumentos de avaliação: fichas de avaliação e fichas de trabalho/Trabalhos produzidos pelo aluno/Caderno diário e portefólio do 
aluno/Trabalhos experimentais e projetos desenvolvidos/Prestações e trabalhos desenvolvidos pelo aluno na aula e fora dela/Grelhas de registo 
e de observação do professor/Grelha de autoavaliação do aluno. 

MATERIAL NECESSÁRIO: capa de elásticos A3 (identificada),bloco de papel cavalinho A3 (e A4 facultativo),lápis de grafite nº1 e nº2, lapiseira (minas), 

borracha (branca), afia (com depósito), sebenta lisa A5 ou A4, régua de 50 cm, esquadro a 45º ou 60º /aristo, transferidor, compasso, marcadores – 12, 

lápis de cor de aguarela – 12, caneta fina preta, 1 folha de papel vegetal de arquitecto, quando solicitado: tesoura, cola, tintas… 

 
DOMÍNIOS DE AVALIAÇÃO 

Conhecimentos, competências e capacidades 
70% 

Comportamento, atitudes e valores 
30% 

Capacidades 
específicas da 

disciplina 

50% 

 

Capacidades transversais e 
áreas de competência do 

perfil do aluno 

20% Atitudes e valores  20% Atitudes e valores 
transversais e áreas de 

competência do perfil do 
aluno 

10% 

- Domínio da 
linguagem plástica e 
do vocabulário 
específico; 
 
- Domínio das 
diferentes formas de 
comunicação visual; 
 
- Domínio do saber 
científico, técnico e 
tecnológico. 
 

15% 
 
 
 
 
15% 
 
 
 
20% 

- Linguagens e textos; 
 
- Pensamento crítico e 
pensamento criativo; 
 
- Raciocínio e resolução de 
problemas; 
 
- Capacidade de pesquisa, 
organização e seleção da 
informação; 
 
- Sensibilidade estética e 
artística. 

4% 

 

4% 

 

 

4% 

 

 

4% 

 

 

4% 

- Assiduidade e 
pontualidade; 
 
- Empenho e 
participação na 
aula; 
 
- Colaboração e  
respeito pelas 
regras e normas; 
 
- Presença nas 
aulas com o 
material 
necessário. 
 

3% 

 

 

5% 

 

 

 

6% 

 

 

 

6% 

 

 

 

- Relacionamento 
interpessoal; 
 
- Bem-estar, saúde e 
ambiente; 
 
- Desenvolvimento pessoal e 
autonomia; 
 
- Consciência e domínio do 
corpo. 

2% 
 
 
1% 
 
 
5% 
 
 
2% 

Contempla o Perfil do Aluno e as Aprendizagens Essenciais (AE). 
A avaliação assume carácter contínuo e sistemático, refletindo a progressão do aluno ao longo do ano letivo.  

 
PONDERAÇÕES POR PERÍODO 

 

1º PERÍODO 
100% 

2ºPERIODO 
30% DO 1ºP 
70% DO 2ºP 

3º PERÍODO 
60% DO 2ºP 
40% DO 3ºP 


