PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO
Disciplina:

Educação Visual

Ano:

7º

Curso:

3º Ciclo do Ensino Básico

Ano letivo:

2019-2020

AE: CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

- Identificar e estudar a Linguagem Visual, os seus elementos e a sua gramática.

CONTEÚDOS

TEMPO

- Comunicação Visual: Elementos visuais na comunicação, Criatividade, Composição
narrativa, Iconicidade e abstração e Narrativa sequencial;
1º período

- Diferenciar materiais básicos de desenho técnico na representação e criação de
formas.

- Comunicação Visual: Relação forma-fundo;

- Conhecer as formas geométricas no âmbito dos elementos da representação.

- “Projeto Formar Leitores”- Relação forma/fundo- ilustração de um texto;

- Dominar a aquisição de conhecimento geométrico.

- Sistemas de Representação: As formas geométricas – Polígonos – Composição
geométrica;

28 aulas (50 min. cada)

- Dominar tipologias de representação expressiva.
- Decoração de Natal: Polígonos regulares – Pentágono - Estrelas;
2º período

- Dominar instrumentos de registo, materiais e técnicas de representação.
- Elementos visuais na comunicação: Desenho de observação de um elemento natural;
- Reconhecer o papel do desenho expressivo na representação de formas.

- Elementos Estruturais da Linguagem Plástica: O ponto, a linha e a mancha;

- Aplicar tecnologias digitais como instrumento de representação.

- Circulo Cromático: Cores quentes e frias na natureza;

- Dominar tipologias de discurso geométrico bi e tridimensional.

- Sistemas de Representação - Noções de escala: Tamanho real, ampliação e redução;

- Compreender e realizar planificações geométricas de sólidos.

- Metodologia Projetual: O design: a arte de projetar;

- Explorar princípios básicos do design e da sua metodologia.

- Design Gráfico: Projeto para saco;

- Aplicar princípios básicos do design na resolução de problemas.

- Banda Desenhada: A gramática da Banda Desenhada: prancha, tiras, vinhetas, balões e
planos - Prancha de B.D.

22 aulas (50 min. cada)

3º período

16 aulas (50 min. cada)

- Reconhecer o papel da observação no desenvolvimento do projeto.
- Entender a linguagem da Banda Desenhada.

Disciplina: Educação Visual / 7º ano
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