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PLANO DE AULA 

Identificação do docente 

Nome   Rosa Carla Fernandes Machado Coutinho 

Departamento Expressões  

Grupo de 

Recrutamento 

240 – Educação Visual e Tecnológica 

Situação Profissional Professora Estagiária 

Ano letivo 2011-2012 

 

Aula a observar   

 
Ano (s)/Turma: 6ºC 

 
Período letivo: 1º 

 
Nº de alunos presentes: 17 

 
Disciplina: Educação Visual e Tecnológica 

 
Data da observação:08-11-2011 

 
Unidade Trabalho: Decorações de Natal 

 
Lição nº25 e 26 

 
Duração: 90 minutos 

 

Caraterização da Turma  

 
A planificação da atividade destina-se a alunos de uma turma do 6º ano composta por 

dezassete elementos, quatro do sexo feminino e treze do sexo masculino.  

Em ambiente sala de aula, de um modo geral os alunos demonstram capacidades de 

trabalho, são empenhados e participativos nas atividades propostas. 

 

 

Objetivos Específicos  

 
Compreender a importância da linguagem visual. 

Conhecer os diferentes elementos visuais básicos. 

Experimentar as qualidades dinâmicas e estruturadoras do ponto e linha enquanto 

elementos visuais. 

Identificar elementos que caracterizam a forma. 

Desenvolver a capacidade criativa e expressiva. 

 

 

Conteúdos a Desenvolver  

Componentes da linguagem plástica: 

- O ponto; 

- A linha. 
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Estratégias/Atividades de Operacionalização  

Abordagem teórica aos alunos com suporte visual dos elementos visuais básicos: 

  - O ponto e a linha. 

Relação sequencial dos diferentes elementos visuais básicos. 

Breve apresentação de trabalhos realizados com os elementos em estudo. 

Questionamento sobre os conceitos dados. 

Realização de uma Ficha de Trabalho individual para a aplicação dos conceitos 

estudados. 

 

Recursos/Materiais  

Ficha de Trabalho 

Computador 

Projector 

Folhas de papel A3 

Lápis 

Canetas de feltro 

Lápis de cor  

Lápis de cera 

Régua 

Borracha 

 

 

 

 
Ano Letivo 2011 - 2012 

 
A Docente, 

Rosa Carla Fernandes Machado Coutinho 

Avaliação das aprendizagens  

Observação direta dos alunos. 

Participação adequada à proposta de trabalho. 

Interesse, empenho e espírito de iniciativa  

Sumário da aula  

Unidade de Trabalho: Decorações de Natal – Elementos Visuais Básicos: o ponto e 

linha. Revisões.  

Realização de uma Ficha de Trabalho – O ponto e a linha. 

 


