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Capítulo III – Atividade letiva  
 

 

 A prática docente pode-se afirmar como a componente mais responsabilizante e 

consistente do estágio, pois é a partir dela que o estagiário aprende as ferramentas básicas 

de como ser professor, de como ser docente. De facto, o PE considera a atividade letiva como 

concretização, ponto de contato, como comunhão entre a formação académica e ação 

didática. 

 Este capítulo quer analisar e descrever todos as componentes e metodologias 

aplicadas nas aulas assistidas.  

 Nesse percurso formativo foi enormemente profícuo, do ponto de vista do autor deste 

DE, ter obtido a possibilidade de ter uma turma na qual “experimentar” e aplicar as práticas 

pedagógicas planificadas.  

 Do ponto de vista humano e emocional, foi importante sentir o afeto que os alunos 

puseram nas atividades, contribuindo para o crescimento e formação não só profissional, mas 

também humana do PE.   

 

Figura III.1 - Desenho representante a sala de aula onde se desenleou a atividade letiva. Executado por 

Francesco Pignatelli    
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III.1 – Área Disciplinar e Programa Ministerial 

Resume-se e focaliza-se o objeto de análise à disciplina de Educação Visual e 

Tecnológica (EVT), do seu Programa legislativo -Volume I (Anexo VIII) e Volume II (Anexo IX) - 

e do seu Plano de Organização do Ensino-Aprendizagem. Este programa foi concebido, em 

Lisboa, pela Direção Geral dos Ensinos Básico e Secundário na sua primeira edição em 1991 e 

foi aprovado por Despacho nº. 124/ME/91, de 31 de julho, publicado no Diário da República, 

2ª. Série, nº. 188, de 17 de agosto (DGIDC, 2007). 

 

III.1.1 – Analise disciplina educação visual e tecnológica   

 Para que melhor se possa entender a organização curricular da disciplina de EVT, no 

3° ciclo do ensino básico, apresenta-se o esquema de organização / gestão curricular com as 

respetiva distribuição disciplinar e carga horária: 

Tabela III.1 - Característica gestão curricular 3° ciclo ensino básico (DGIDC, 2007) 

COMPONENTES DO CURRÍCULO 

Carga horária semanal (a) 

7º Ano 8º Ano 9º Ano 
Total do 

Ciclo 
x 45 
min. 

x 90 
min. 

x 45 
min. 

x 90 
min. 

x 45 
min. 

x 90 
min. 

x 45 
min. 

x 90 
min. 

Ed
uc

aç
ão

 p
ar

a 
a 

ci
da

da
ni

a 

Áreas curriculares disciplinares: 
 Língua Portuguesa; Língua Estrangeira; 
 LE1; 
 LE2. 

  
5 
6 

  
2,5 
3 

  
5 
5 

  
2,5 
2,5 

  
5 
5 

  
2,5 
2,5 

  
15 
16 

  
7,5 
8 

Ciências Humanas e Sociais: 
História e Geografia 4 2 5 2,5 5 2,5 14 7 
Matemática 5 2,5 5 2,5 5 2,5 15 7,5 
Ciências Naturais e Físico-Química 4 2 4 2 5 2,5 13 6,5 
Educação Artística 
Educação Visual; Outra Disciplina (oferta 
escola) (b) 

  
  

(c) 2 

  
  

(c) 1 

  
  

(c) 2 

  
  

(c) 1 
  
  

(d) 3 

  
  

(d) 1,5 

  
  

11 

  
  

5,5 Educação Tecnológica (c) 2 (c) 1 (c) 2 (c) 1 
Educação Física 3 1,5 3 1,5 3 1,5 9 4,5 
Introdução às Tecnologias de Informação e  
Comunicação   

  
  

  
2 1 2 1 

Formação 
Pessoal e 

Social 

  Educação Moral e Religiosa  (e) 1 0,5 1 0,5 1 0,5 3 1,5 
  Área curricular não disciplinar 
(f) Formação Cívica 1 0,5 1 0,5 1 0,5 3 1,5 

Total 
32 

(33) 
16 

(16,5) 
32 

(33) 
16 

(16,5) 
34 

(35) 
17 

(17,5) 
98 

(101) 
49 

(50,5) 
  A decidir pela escola (f) 2 1 2 1 1 0,5 5 2,5 
Máximo global 35 17,5 35 17,5 36 18 106 53 

 Ati. Enriquecimento (g)   
  

  
  

  
  

  
  

(a) A carga horária semanal refere -se a tempo útil de aula e está organizada em períodos de 45 e de 90 
minutos, de acordo com a opção da escola. 
(e) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do n.º 5 do artigo 5.º 
(f) Carga horária a distribuir pela disciplina de Língua Portuguesa ou de Matemática ou a ser utilizada 
para atividades de acompanhamento e estudo, de acordo com a opção da escola. 
(g) Atividades de carácter facultativo, nos termos do artigo 9.ºO trabalho a desenvolver pelos alunos
integrará, obrigatoriamente, atividades experimentais e atividades de pesquisa adequadas à natureza das 
diferentes áreas ou disciplinas, nomeadamente no ensino das ciências. 
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 Deste quadro deve-se especificar e evidenciar, relativamente à área artística, que: 

(b) A escola poderá oferecer outra disciplina da área da Educação Artística (Educação Musical, 

Teatro, Dança, etc.) se, no seu quadro docente, existirem professores para a sua docência; 

(c) No 7.º e 8.º ano, os alunos têm (i) Educação Visual ao longo do ano letivo e (ii) numa 

organização equitativa com a Educação Tecnológica, ao longo de cada ano letivo, uma outra 

disciplina da área da Educação Artística. No caso de a escola não oferecer uma outra 

disciplina, a Educação Tecnológica terá uma carga horária igual à disciplina de Educação 

Visual; (d) No 9.º ano, do conjunto das disciplinas que integram os domínios artístico e 

tecnológico, os alunos escolhem uma única disciplina das que frequentaram no 7.º e 8.º ano. 

  

 A disciplina equitativa do 7°e 8°ano, na escola onde o PE se encontra a desenvolver a 

sua prática de ensino supervisionada (Escola Quinta das Palmeiras), trata-se da disciplina de 

Arte e Design (AD).    

A disciplina de AD faz parte de um grupo de disciplinas opcionais1 de terceiro ciclo da 

componente de Educação Artística, que foram determinadas e estabelecidas pela escola após 

uma distribuição de cargas horárias às diversas componentes do currículo do terceiro ciclo.

  

 Na matriz curricular verificamos que a área curricular disciplinar de Educação 

Artística é subdividida em duas disciplinas, Educação Visual e uma outra disciplina (oferta de 

escola), sendo neste ponto que se enquadra a disciplina onde foi desenvolvida a PES. A sua 

carga horária é partilhada com Educação Tecnológica e as disciplinas de opção são de 

caracter artístico, como Educação Musical, Teatro, Dança, Artesanato, Arte e Design, entre 

outras, e a sua “oferta” depende se a escola tem professores para a sua docência. 

 Neste contexto, a ESQP, procurando o desenvolvimento integral dos alunos, tem como 

oferta educativa a disciplina de Arte e Design.  

 Como a carga horária da disciplina de AD é partilhada com Educação Tecnológica, e 

no ano letivo 2011/2012 funcionou no mesmo horário, convencionou-se dividir a turma em 

dois grupos (turnos), frequentando cada qual uma das disciplinas, em semestre alternados. Ou 

seja, o seu funcionamento não é dividido em três períodos, mas em dois semestres. 

Relativamente às notas da respetiva avaliação, estas só são expostas no final do 3º Período, 

sendo realizadas, ao longo dos semestres, avaliações intercalares. 

  

 O Grupo Disciplinar de Artes Visuais da ESQP, inspirado no CNEB - Educação Artística, 

realizou para o ano letivo de 2011/2012, o Plano de Organização do Ensino-Aprendizagem da 

Disciplina de Arte e Design (Anexo X). 

                                                 
1 No terceiro ciclo, no que toca à componente de Educação Artística, as disciplinas opcionais que a 
escola oferece são: Dança, Artes e Ofícios e Arte e Design.  
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Tabela III.2 – Plano Organização Ensino-Aprendizagem da Disciplina de Arte e Design. 
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III.2 – Aulas Assistidas Arte e Design 

 O ano letivo começou no dia 5 de Setembro. Foram previstas e lecionadas pelo 

professor estagiário, com a assistência do Orientador Cooperante Dr. João Paulo Trigueiros, 

um total de 58 aulas (29 blocos de 90 minutos), repartidas em 18 blocos no primeiro 

semestre, e 11 no segundo. As aulas de AD decorreram às Sexta-feira de tarde, das 15h05m às 

16h35m, divididas por dois blocos de 45 minutos. 

 A primeira aula foi no dia 16 de Setembro de 2011. Fez-se a apresentação da 

disciplina, dos professores e implementou-se um teste lúdico, diagnóstico. Na aula 

subsequente, foram explicadas as regras comportamentais e foi apresentado o programa 

aproximado da disciplina semestral, na base da planificação semestral. Seguiu-se, como 

primeira UT: A arte e as suas Formas, posteriormente, a segunda: O “Belo” (Forma) na arte; A 

terceira O “Útil” (Função); A quarta O “Verdadeiro” (Estrutura) sempre no contexto artístico. 

Por fim uma UT de design com a realização de uma peça de Eco design e no fim uma 

atividade de Poesia Visual.  

 Na última aula do 1º semestre, os alunos preencheram a ficha de autoavaliação 

elaborada pelo PE [Apêndice XI].   

Tabela III.3 - Cronologia e UT I Período 

 

 No 2º semestre repetiu-se o programa, com exceção das atividades da forma, estética 

e função, pois a disciplina de AD é uma disciplina semestral, como explicado na sua relativa 

caracterização (Capitulo II – Subsecção II.4.1 Caracterização disciplina AD). 

Tabela III.4 - Cronologia e UT II Período 
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 Apresentam-se de seguida todas as planificações elaboradas: Anual, horizontal e todas 

as planificações de aula/UT. Seguirão as planificações, reflexões e vários documentos 

elaborados para o PE, pela implementação das atividades: Visita de Estudo ao Centro Cultural 

Moagem no Fundão e Exposição de trabalhos de AD na Casa dos Magistrados na Covilhã.     

 

 
Tabela III.5 – Planificação Anual 
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Tabela III.6 – Planificação Horizontal 
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III.3 – Sumários Aulas 

UBI                       -                  ESQP  
Atividade Letiva               2011/2012  
Arte e Design   –  Francesco Pignatelli 

 
Sumários Aulas                                             Arte e Design 
2011/2012                                                   Francesco Pignatelli 
 

Aula n°_1_ IS_ Turma_8B_    Data 16/09/2011 
• Apresentação de alunos e professores; 
• Jogo de apresentação artístico; 
• Objectivo e conteúdos da disciplina; 
• Regras comportamentais e material 

utilizar durante o ano lectivo.  

Aula n°_2_IS_ Turma_8B_    Data 23/09/2011 
• Presentação PowerPoint dos temas 

da estética e bonito na arte e design; 
• Atividade de criação de um cartaz; 
• Organização grupos de trabalho; 
 

Aula n°_3_IS_   Turma:8B      Data 30/09/2011 
• Continuação da atividade de aula 

anterior;  
• Discussão de conteúdos;  
• Visualização de PowerPoint e de 

vídeo da aula; 

Aula n°_4_IS_    Turma8B     Data 07/10/2011 
• Arte, Função e utilidade; 
•  Discussão de conteúdos;  
• Visualização de PowerPoint e de 

vídeo da aula; 

Aula n°_5_IS_ Turma 8B        Data 14/10/2011 
• Continuação da temática da arte, a 

sua funcionalidade e utilidade; 
• Exercício de realização de objetos 

uteis utilizando pasta. 

Aula n°_6_IS Turma 8B        Data 21/10/2011 
• Exercício de realização de objetos 

uteis utilizando pasta. 
• Fim do exercício e momento de 

crítica, avaliação, reflexão dos 
objetos executados.  

Aula n°_7_IS_  Turma_8B_   Data 28/10/2011 
• Continuação da temática da arte nas 

suas vertentes estéticas, funcional e 
estrutural;  

• Discussão de conteúdos;  
• Visualização de PowerPoint e de 

vídeo da aula; 

Aula n°_8_ IS_  Turma_8B_ Data 04/11/2011 
• Continuação da temática da arte e a 

sua estrutura; 
• Exercício de realização de objetos 

estáticos e resistentes utilizando 
palitos. 

Aula n°_9_ IS_  Turma_8B_   Data 11/11/2011 
• Aula de preparação á visita de estudo 

ao centro cultural pela exposição de 
arte Contemporânea. 

•  Visionamento de PowerPoint e 
pesquisa de obras de arte 
contemporânea Portuguesa.  

 

Aula n°_10_ IS_ Turma_8B_  Data 18/11/2012 
• Continuação da temática da arte 

contemporânea e do exercício 
relativo; 

• Exercício de realização de calendário 
com imagem de artistas da exposição 
à visitar no Fundão. 

Aula n°_11_ IS_ Turma_8B_   Data 24/11/2011 
• Não houve aula de Arte e Design, pois 

os alunos deslocaram-se para o teatro 
municipal da Covilhã onde visionaram 
um espetáculo organizado porá o 
grupo disciplinar físico química, com 
titulo QuimiComico. 

Aula n°_12_ IS_ Turma_8B_  Data 02/12/2011 
• Deslocação ao centro cultural 

Moagem no Fundão.  
• Visita Estudo à exposição de Arte 

Contemporânea da Portugal 
Telecom. 

Aula n°_13_ IS_ Turma_8B_  Data 09/12/2011 
• Conclusão atividade de criação 

Aula n°_14_ IS_ Turma_8B_  Data 06/01/2012 
• Presentação PowerPoint dos temas 
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calendário de arte contemporânea. 
• Avaliação da atividade  

design e Eco design.  
• Atividade de criação de objeto de 

Eco-Design; 
• Organização grupos de trabalho; 

Aula n°_15_ IS_   Turma:8B   Data 13/01/2012 
• Continuação da atividade de Eco-

Design;  
• Discussão de conteúdos;  
• Visualização de PowerPoint e de 

vídeo da aula; 

Aula n°_16_ IS_ Turma8B     Data 20/01/2012 
• Continuação elaboração candeeiro; 
• Discussão de conteúdos;  
• Avaliação atividade; 

Aula n°_17_ IS_ Turma 8B     Data 27/01/2012 
• Fim atividade de Eco-Design; 
• Preenchimento ficha Auto-Avaliaçao 

alunos. 
• Conclusões de fim semestre. 

Aula n°_18_IIS_ Turma 8B  Data 03/02/2012/ 
• Iniciação a problemática da 

disciplina de Arte e Design 
• Jogo apresentação alunos e resumo 

temático 
 

Aula n°_19_ IIS_ Turma_8B   Data 10/02/2012 
• Apresentação PowerPoint dos temas 

design e Eco design.  
• Atividade de criação de objeto de 

Eco-Design; 
• Organização grupos de trabalho; 

Aula n°_20_ IIS_ Turma_8B  Data 17/02/2012 
• Apresentação PowerPoint dos temas 

design e Eco design.  
• Atividade de criação de objeto de 

Eco-Design; 
• Organização grupos de trabalho; 

Aula n°_21_ IIS_ Turma_8B   Data 24/11/2012 
• Continuação da atividade de Eco-

Design;  
• Discussão de conteúdos;  
Visualização de PowerPoint e de vídeo da 
aula; 

Aula n°_22_ IIS_ Turma_8B  Data 02/03/2012 
• Apresentação PowerPoint dos 

conteúdos didáticos 
• Projeto preliminar do EcoCandeeiro 

Aula n°_23_ IIS_ Turma_8B   Data 09/03/2012 
• Continuação atividade 
• Definição da estrutura base da peça 

de design 

Aula n°_24_ IIS_ Turma_8B  Data 16/03/2012 
• Continuação da atividade de Eco-

Design;  
• Discussão de conteúdos;  

Aula n°_25_ IS_ Turma 8B     Data 23/03/2012 
• Fim atividade de Eco-Design; 
• Preenchimento ficha Auto-Avaliaçao 

alunos. 

Aula n°_26_IIS_  Turma 8B   Data 13/04/2012 
• Apresentação grupos dos resultados 

do Candeeiro 
• Introdução próxima UT 

 
Aula n°_27/28_ IIS_             Turma_8B_          
Data 20/04/2012                          27/04/2012                  

• Iniciação UT de Poesia Visual 
• Atividade individual ou grupo de 

criação de uma Poesia Visual 

Aula n°_29_IIS_   Turma 8B  Data 04/05/2012  
• Fim atividade Poesia Visual 
• Debate e organização exposição dos 

conteúdos da disciplina na Casa dos 
Magistrados – Covilhã 

 

III.4 - Planificações Aulas/UT  
 Apresentam-se de seguida todas as planificações das aulas/UT elaboradas e 

concretizadas pelo PE. Para simplificação e para evitar repetição de conteúdos, será 

apresentada só uma planificação por UT, evitando de exibir as planificações das aulas de 

continuação. Todos os conteúdos teóricos elaborados e expostos em PowerPoint, juntamente 

com as fotos da atividades, serão colocados em apêndice, devidamente classificados e 
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enumerados. Em uma tabela serão visível uma amostra de conteúdos teóricos e una fotos 

representativas do decorrer da atividade.    

 

 

III.4.2 - 1° Semestre 

 

UBI                   ESQP  

Atividade Letiva         Arte e Design  

2011/2012   Francesco Pignatelli 

 

 

Identificação Disciplina  

 Disciplina: Arte e Design 
Semestre: 1º Ano: 8º Turma: B 
Estagiário: Francesco Pignatelli 
Professor Cooperante: João Paulo Trigueiros 

 

Unidade Didática / 
Projeto 

 

 Tema: Apresentação e diagnóstico da disciplina de Arte e 
Design 
Subtema: Apresentação dos alunos e desenho de objetos 

 

Sumário  

UT nº: 1  
 Data: 17 de Setembro de 

2011 

Apresentação dos alunos e Professor - dinâmica de grupo. 
Apresentação da disciplina: definição, objetivos, critérios 
de avaliação, breve contextualização histórica e materiais 
escolares necessários à disciplina. Regras de 
comportamento no atelier. Entrega de Pedido de 
autorização de registo fotográfico. 

 

Fases – Atividades - 
Cronograma 

 

Esquema (1) Apresentação dos alunos e professores: dinâmica de 
grupo. (30 min.) 

(2) Jogo de dinâmica de apresentação. (30 min.) 
(3) Breve noção sobre as regras de conduta na sala de aula 

e critérios de avaliação. Hábitos e métodos de 

Ficha de Planificação Aula I  - Diagnostico - 
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trabalho. (15 min.) 
(4) Apresentação de lista de material necessário nas aulas. 

(15 min.) 
 

Previsão organização e 
desenvolvimento  

Os alunos são convidados a entrar ordeiramente na sala de 
aula. Depois de tranquilos, o professor apresenta-se e 
pede aos alunos que o façam também através de uma 
dinâmica de grupo. A dinâmica consiste em um jogo de 
apresentação onde individualmente os alunos se levantam 
e se põem em frente aos colegas. 
Aos alunos são tapados os olhos e apresentada uma foto 
de um objetos/escultura/arquitetura/pintura famosa aos 
restantes colegas. Objetivos do jogo é que o aluno chegue 
a adivinhar a imagem (que ele não conhece) através de 
uma serie de perguntas e questiones aos quais os 
restantes alunos devem responder sem nunca pronunciar 
explicitamente o nome do objeto. Se repete o mesmo 
jogo com diferentes figuras para todos os alunos da 
turma. Depois de ter individuado a figura se procede a 
apresentação em que se revelam os dados do aluno 
eventuais hobbies e interesses. Depois do grupo 
descomprimir com a atividade, o professor apresenta-se 
também.  
De seguida desta dinâmica ira ser brevemente explicado o 
conteúdo da disciplina e os argumentos gerais que serão 
tratados ao longo do semestre.  
 

Recursos didáticos e Material 
necessário 

Máquina fotográfica (estagiário) 
Folhas brancas 
Lápis - canetas - goma 
Poster com imagem do jogo 
Jogo lúdico;  
Foto com as figuras propostas pelo jogo; 
Grelha de observação de Aula; 
Exposição/mostra de produções artísticas de Autor e 

diários gráficos;  
Lista de bibliografia recomendada para alunos que 
demonstrem desejo de explorar ou aprofundar os assuntos 
e temáticas abordadas; 

 

 

Objetivos Aula e 
Critérios de Avaliação 

 

Objetivos - Promoção da integração plena dos alunos na escola/turma 
e na disciplina; 
- Promoção do convívio entre pares e aluno-professor; 
- Promoção do diálogo entre os alunos; 
- Reconhecer a importância das Artes Visuais como valor 
cultural indispensável ao desenvolvimento do ser humano; 
- Assimilar novas imagens ou obras desconhecida; 
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 - Identificar possíveis significados da Arte; 
- Desenvolvimento da capacidade crítica e da criatividade; 
- Conhecer o património artístico, cultural e natural, como 
valor da afirmação da identidade nacional e internacional e 
encarar a sua preservação como um dever cívico. 
 

Avaliação - Conhecimentos, competências e capacidades 
demonstradas relativamente aos objetivos mínimos 
estabelecidos; 
- Noção de conceitos legados ao espaço, desenho e 
proporções; 
- Desenvolvimento da capacidade crítica e da criatividade; 
- Assiduidade, pontualidade, empenhamento e interesse 
demonstrados; 
- Participação nas atividades lécticas; 
- Relacionamento com os colegas, professores e 
funcionários; 

 

Próxima aula  

 Lição nº: 2 
Data: 24 de Setembro 2011 
 

Esquema Percurso cronológico da Arte desde a Pré-História até à 
contemporaneidade. A importância da Arte como valor 
cultural indispensável ao desenvolvimento do ser humano.  
 Noções gerais de Design, o seu significado e as suas novas 
fronteiras. 
 

Material necessário Todo o material necessário pelo desenvolvimento das 
atividades 
Verificar funcionamento dos aparelhos informático para as 
apresentações: PC, Vídeo projetor, programa PowerPoint 
etc.….  
 

 

Para saber mais  

Bibliografia recomendada AA.VV., (Rocha de Sousa, ed.), Didática da Educação 
Visual. Universidade Aberta, Lisboa, 1995 
Livro escolar de Artes Visuais 
ROCHA ,C. (1999). Teoria do Design – 11º Ano (4ª ed.) 
Lisboa: Plátano Editora 
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Identificação Disciplina  

 Disciplina: Arte e Design 
Semestre: 1º  Ano: 8º  Turma: B 
Estagiário: Francesco Pignatelli 
Professor Cooperante: João Paulo Trigueiros 

 

Unidade Didática / 
Projeto 

 

 Tema: A Arte e as suas formas 
Subtema: Estética da arte   

 

Sumário  

UT nº: 1  
 Data: 24 e 30 de Setembro 

de 2011 

Discussão de conteúdos; Visualização do PowerPoint da 
aula; Atividade de realização de uma “obra de arte”; 
Distribuição fichas alunos e entrega de pedido de 
autorização de registo fotográfico. 

 

Fases – Atividades -  
Cronograma 

 

Esquema (1) Debate sobre o tema de arte e da obra de arte 
(15 min.); 

(2) Visualização de PowerPoint com a matéria do 
dia (30 min.); 

(3) Atividade de grupo pela criação da “obra de 
arte” (40 min.); 

(4) Distribuição fichas e autorizações (5 min.). 
 

Previsão organização e 
desenvolvimento  

À chegada do professor, os alunos são convidados a entrar 
ordenadamente na sala de aula.  
A aula começa com a discussão e projeção de uma 
apresentação em que se discutem e abordam as temáticas 
da arte, as suas formas, os seus estilos e as correntes 
artísticas principais. 
Após é abordado o tema da estética na obra de arte, 
decompondo os conceitos fundamentais que levam uma 
obra de arte a ser julgada bonita ou feia. 
À parte teórica segue uma parte prática, com a discussão 
dos temas de arte e estética. 
A atividade prática prevê o recorte de figuras (de jornais, 
revistas, publicidades que os professores e alunos levarão 
para a aula) que espelhem e sejam representativas dos 
conceitos de estética e obras de arte anteriormente 
tratados. De seguida os alunos são convidados a formar e 
juntar-se em grupos de 3-4 pessoas, onde cada um deve 

Ficha de Planificação Aula II e III  
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fundamentar a escolha das suas imagens, justificando 
porque as figuras possuem ou representam o conceito de 
estética.  
Em continuação, cada grupo criará a própria “obra de 
arte”: sendo esta o resultado da 
colagem/montagem/composição livre das imagens 
recortadas que formará um cartaz/foto final (com titulo). 
Cada grupo escolhera um porta-voz para uma breve 
explicação do seu cartaz. 
Ao fim da atividade, o professor introduz brevemente o 
conteúdo da seguinte aula assim como os materiais a 
utilizar. 
 
 

Recursos didáticos e Material 
necessário 

Computador para projeção do PowerPoint; 
Folhas brancas (A4-A3), cola, tesoura, lápis, canetas, 
gomas; 
Jornais, revistas, publicidades que serão necessárias para 
a atividade; 
Máquina fotográfica (estagiário); 
Grelha de observação de Aula; 
Lista da bibliografia recomendada para os alunos que 
demonstrem desejo de explorar ou aprofundar os assuntos 
e temáticas abordadas; 

 

 

Objetivos Aula e 
Critérios de Avaliação 

 

Objetivos - Aquisição de conteúdos da aula, assimilando o conceito 
de forma, género e estilo; 
- Promoção do diálogo entre os alunos; 
- Reconhecer a importância da obra de arte, da estética e 
dos seus significados; 
 - Relacionar a estética e a função dos objetos com a sua 
estrutura; 
- Avaliar as qualidades formais e expressivas dos objetos;  
- Assumir uma posição consciente e crítica no seu meio e 
no sistema de comunicação em que está inserido. 
 

Avaliação - Conhecimentos, competências e capacidades 
demonstradas relativamente aos objetivos mínimos 
estabelecidos; 
- Noção de conceitos ligados à figura, à arte e à estética 
assim como diretamente ligados ao espaço, desenho e 
proporções; 
- Desenvolvimento da capacidade crítica e da 
criatividade; 
- Assiduidade, pontualidade, empenhamento e interesse 
demonstrados; 
- Participação nas atividades de grupo; 
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- Respeito, responsabilidade e autonomia. 
 

Próxima Aula/ UT  

 Lição nº: 4 
Data:  07 de Outubro 2011 
 

Esquema Continuação do percurso e das formas de arte. A 
importância da Arte como valor cultural indispensável ao 
desenvolvimento do ser humano; 
Investigação do conceito da estrutura no design e na obra 
de arte; Atividade de grupo com tema “a função”.  
 

Material necessário Material: Massa seca (varias qualidades e quantidades), 
cola quente, pistola cola quente, folhas brancas (A4-A3), 
cola, tesoura, lápis, canetas, gomas;  
Verificar funcionamento dos aparelhos informáticos para 
as apresentações: PC, Vídeo projetor, programa 
PowerPoint etc.…. 

 

Para saber mais  

Bibliografia recomendada AA.VV. (1995), (Rocha de Sousa, ed.), Didática da 
Educação Visual. Universidade Aberta, Lisboa,  
João José Cochofel (1997), Iniciação Estética Seguida de 
Críticas e Crónicas, Editorial Caminho 
Livro escolar de Artes Visuais  

 

 

 Os conteúdos teóricos debatidos em aula, a apresentação em PowerPoint e todas as 

fotos da atividade, são alegados em forma completa em apêndice [Apêndice II]. 

Segue uma tabela com uns slides da apresentação assim como unas fotos da atividade 

implementada.      
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Figura III.2 – Foto resumo dos conteúdos teóricos e da atividade implementada nas aula n° II e III 
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Identificação Disciplina  
 Disciplina: Arte e Design 

Semestre: 1º  Ano: 8º  Turma: B 
Estagiário: Francesco Pignatelli 
Professor Cooperante: João Paulo Trigueiros 

 

Unidade Didática / 
Projeto 

 

 Tema: A Arte e as suas formas 
Subtema: Função e Utilidade da Arte e Design   

 

Sumário  
UT nº: 2  

 Data: 07, 14 e 21 de Outubro 
de 2011 

Continuação da temática da arte; Discussão de conteúdos; 
Visualização de PowerPoint e de vídeo da aula;  

 

Fases – Atividades -  
Cronograma 

 

Esquema (1) Discussão atividade de grupo pela criação da “obra 
de arte” (15 min.); 

(2) Visualização de PowerPoint com a matéria do dia 
(30 min.); 

(3) Debate sobre o tema de arte e a sua utilidade e 
introdução do novo exercício sobre o tema (45 
min.); 

 
 

Previsão organização e 
desenvolvimento  

À chegada do professor, os alunos são convidados a entrar 
ordenadamente na sala de aula.  
A aula começa com a distribuição do material da precedente 
aula, e com a discussão do trabalho finalizado de colagem de 
imagem que abordavam a temática do “bonito”. Os grupos 
de alunos irão explicar o porque da composição, quais foram 
as bases e as motivações que os levar a compor aquele 
cartaz. 
Acabada a atividade os alunos voltam aos próprios lugares de 
forma ordenada deixando as mesas livres e limpas de todo o 
material utilizado. 
De seguida será projetada uma presentação em que se 
discutem e abordam as temáticas da arte, na vertente da sua 
função e utilidade: <Qual a utilidade da arte e design?> 
Após é abordado e debatido o tema de como aplicar a arte 
no nosso dia-a-dia e perguntar aos alunos quais as obras de 
arte uteis que fazer parte do nosso quotidiano!? O que levam 
uma obra de arte a ser julgada útil ou inútil? 
Ao fim da presentação é introduzido a exercitação relativa ao 
tema, o professor introduz brevemente o conteúdo deste 
trabalho, as metodologias e materiais à utilizar. 
O exercício prevê a reprodução de um objeto útil feito de 
pasta.  
 

Ficha de Planificação  Aula IV, V e VI  
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Recursos didáticos e Material 
necessário 

Computador para projeção do PowerPoint; 
Folhas brancas (A4-A3), cola quente, pistola cola quente, 
tesoura, lápis, canetas, gomas; 
Massa seca (de comer, varias quantidade e qualidades), 
revistas, publicidades que serão necessárias para a atividade; 
Máquina fotográfica (estagiário); 
Grelha de observação de Aula; 
Lista da bibliografia recomendada para os alunos que 
demonstrem desejo de explorar ou aprofundar os assuntos e 
temáticas abordadas; 

 

 

Objetivos Aula e 
Critérios de Avaliação 

 

Objetivos - Aquisição de conteúdos da aula, assimilando o conceito de 
forma e função; 
- Assimilação e técnica da noção de reprodução de objetos; 
- Promoção do diálogo entre os alunos; 
- Reconhecer a importância da obra de arte, da utilidade e 
das suas aplicações no quotidiano; 
 - Relacionar a utilidade e a função dos objetos com a sua 
estrutura; 
- Avaliar as qualidades formais e expressivas dos objetos;  
- Assumir uma posição consciente e crítica em ralação as 
realidades artísticas e no meio envolvente em que estão 
inseridas. 
 

Avaliação - Conhecimentos, competências e capacidades 
demonstradas relativamente aos objetivos mínimos 
estabelecidos; 
- Noção de conceitos ligados à figura, à utilidade e à função 
assim como diretamente ligados ao espaço, desenho e 
proporções; 
- Desenvolvimento da capacidade crítica e da criatividade; 
- Assiduidade, pontualidade, empenhamento e interesse 
demonstrados; 
- Participação nas atividades de grupo; 
- Respeito, responsabilidade e autonomia. 

 

Próxima aula  

 Lição nº: VII 
Data: 15 de Outubro 2011 
 

Esquema Continuação do percurso e das formas e de arte. A 
importância da Arte como valor cultural indispensável ao 
desenvolvimento do ser humano; 
Investigação do conceito de Estrutura no design e na obra 
de arte; Introdução à atividade de grupo com tema “a 
estrutura” e explicação da tarefa.  
 

Material necessário Material: Palitos curtos e compridos, plasticina, cola 
normal e quente, folhas brancas (A4-A3), cola, tesoura, 
lápis, canetas, gomais;  
Verificar funcionamento dos aparelhos informáticos para 
as apresentações: PC, Vídeo projetor, programa 
PowerPoint etc.…. 
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Para saber mais  
Bibliografia recomendada AA.VV. (1995), (Rocha de Sousa, ed.), Didática da 

Educação Visual. Universidade Aberta, Lisboa,  
50 Ideias Criativas  
Livro escolar de Artes Visuais  

 

 

 

 Os conteúdos teóricos debatidos em aula, a apresentação em PowerPoint e todas as 

fotos da atividade, são alegados em forma completa em apêndice [Apêndice III]. 

Segue uma tabela com uns slides da apresentação assim como unas fotos da atividade 

implementada.    
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Figura III.3 - Foto resumo dos conteúdos teóricos e da atividade implementada nas aulas n° IV, V e VI 
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Identificação Disciplina  

 Disciplina: Arte e Design 
Semestre: 1º  Ano: 8º  Turma: B 
Estagiário: Francesco Pignatelli 
Professor Cooperante: João Paulo Trigueiros  
Estagiários Assistentes: Rita Ribeiro, Alda Amaro.  

 

Unidade Didática / 
Projeto 

 

 Tema: A Arte e as suas Estruturas 
Subtema: Estrutura e Sistema da Arte e Design   

 

Sumário  

UT nº: 3  
 Data: 28 de Outubro e 04 de 

Novembro 2011 

Continuação da temática da arte nas suas vertentes 
estéticas, funcional e estrutural; Discussão de conteúdos; 
Visualização de PowerPoint e de vídeo da aula;  

 

Fases – Atividades - 
Cronograma 

 

Esquema (1) Discussão atividade de grupo pela criação da 
“obra de arte” (15 min.); 

(2) Visualização de PowerPoint com a matéria do dia 
(45 min.); 

(3) Debate sobre o tema de arte, a suas formas de 
construção, a sua estrutura e sistemas. 
Introdução do novo exercício sobre o tema (30 
min.); 

 
 

Previsão organização e 
desenvolvimento  

A aula começa com a distribuição do material da 
precedente aula, e com a apresentação do trabalho 
finalizado de composição de objetos que abordavam a 
temática da “função”. Os grupos de alunos irão explicar o 
porque da composição, quais foram as bases e as 
motivações que os levar a compor aquele objeto, quais 
formas as metodologias, as técnicas e os materiais 
utilizados. 
Acabada a atividade, os alunos voltam aos próprios lugares 
de forma ordenada deixando as mesas livres e limpas de 
todo o material utilizado. 
De seguida será projetada uma presentação em que se 
discutem e abordam as temáticas da arte, na vertente da 
sua “estrutura e sistema” : <Qual e quais as estrutura da 
arte e design?> 

Ficha de Planificação Aula VII e VIII  
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Após é abordado e debatido o tema de como aplicar a arte, 
e quais as estruturas que quotidianamente nos rodeiam e 
fazem parte da nossa vida!? O que levam uma obra de arte 
a ser julgada estruturalmente eficaz ou ineficaz? 
Ao fim da presentação é introduzido a exercitação relativa 
ao tema, o professor introduz brevemente o conteúdo deste 
trabalho, as metodologias e materiais à utilizar. 
O exercício prevê a reprodução de um objeto 
estruturalmente resistente e estático feito a partir da 
composição de palitos, plasticina e rolha de cortiça.  
 

Recursos didáticos e Material 
necessário 

Computador para projeção do PowerPoint; 
Folhas brancas (A4-A3), cola quente, pistola cola quente, 
tesoura, lápis, canetas, gomas; 
Palitos curtos e compridos, plasticina de moldar, rolhas de 
cortiça. 
Máquina fotográfica (estagiário); 
Grelha de observação de Aula; 
Lista da bibliografia recomendada para os alunos que 
demonstrem desejo de explorar ou aprofundar os assuntos e 
temáticas abordadas; 

 

 

Objetivos Aula e 
Critérios de Avaliação 

 

Objetivos - Aquisição de conteúdos da aula, assimilando o conceito de 
estrutura; 
- Assimilação e técnica de reprodução de objetos; 
- Promoção do diálogo entre os alunos; 
- Reconhecer a importância da obra de arte, as estruturas 
nela contida e das suas aplicações no quotidiano; 
 - Relacionar a o sistema estáticos e dinâmicos dos objetos 
com a sua estrutura; 
- Avaliar as qualidades formais e expressivas dos objetos;  
- Assumir uma posição consciente e crítica em ralação as 
realidades artísticas e no meio envolvente em que estão 
inseridas. 
 

Avaliação - Conhecimentos, competências e capacidades 
demonstradas relativamente aos objetivos mínimos 
estabelecidos; 
- Noção de conceitos ligados à figura, aos sistemas 
estruturantes assim como diretamente ligados ao espaço, 
desenho e proporções; 
- Desenvolvimento da capacidade crítica e da criatividade; 
- Assiduidade, pontualidade, empenhamento e interesse 
demonstrados; 
- Participação nas atividades de grupo; 
- Respeito, responsabilidade e autonomia. 
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Próxima aula  

 Lição nº: 9 
Data:  11 de Novembro 2011 
 

Esquema Continuação do percurso das estruturas do design e da arte. 
A importância da Arte como valor cultural indispensável ao 
desenvolvimento do ser humano; 
Investigação do conceito de sistema estrutural e na obra de 
arte; Continuação do exercício de grupo com tema “a 
estrutura”. A Arte Contemporânea. Aula preparação a visita 
de estudo ao centro Cultural Moagem no fundão.  
 
 

Material necessário Office Publisher e PowerPoint 
Verificar funcionamento dos aparelhos informáticos para as 
apresentações: PC, Vídeo projetor, programa PowerPoint 
etc.…. 

 

Para saber mais  

Bibliografia recomendada AA.VV. (1995), (Rocha de Sousa, ed.), Didática da Educação 
Visual. Universidade Aberta, Lisboa,  
Dias C, Sousa S, (2006). Artes e Manhas, Livro Escolar 
Educação Visual 3° Ciclo. Santilla Ediçoes.  
50 Ideias Criativas  

 

 

 Os conteúdos teóricos debatidos em aula, a apresentação em PowerPoint e todas as 

fotos da atividade, são alegados em forma completa em apêndice [Apêndice IV]. 

Segue uma tabela com uns slides da apresentação assim como unas fotos da atividade 

implementada.   
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Figura III.4 - Foto resumo dos conteúdos teóricos e da atividade implementada nas aulas n° VII e VIII 
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Identificação Disciplina  

 Disciplina: Arte e Design 
Semestre: 1º  Ano: 8º  Turma: B 
Estagiário: Francesco Pignatelli 
Professor Cooperante: João Paulo Trigueiros  

 

Unidade Didática / 
Projeto 

 

 Tema: A Arte Contemporânea 
Subtema: Panorama á arte contemporânea em perspetiva á 
exposição no centro cultural Moagem no Fundão.     

 

Sumário  

UT nº: 4  
Data: 11 e 18 Novembro, 09 

de Dezembro 2011 

Aula de preparação á visita de estudo ao centro cultural 
pela exposição de arte Contemporânea. Visionamento de 
PowerPoint e pesquisa de obras de arte contemporânea 
Portuguesa.     

 

Fases – Atividades - 
Cronograma 

 

Esquema (1) Visualização de PowerPoint com o tema ”Arte 
contemporânea” (15 min.); 

(2) Mudança de sala de aula para a sala de informática 
(15 min.); 

(3) Pesquisa de imagens de obras de arte 
contemporânea e criação de um Calendário. (75 min) 

 
Previsão organização e 

desenvolvimento  
A aula começa com os alunos entrarem ordenadamente em 
aula. Sem perdas de tempo será projetado um PowerPoint 
com o tema da arte contemporânea. O objetivo é a 
preparação teórica e conceptual da visita de estudo ao 
centro cultural a Moagem, no Fundão á realizar-se na da 
semana seguinte.  
Os alunos serão questionados sobre os temas da arte 
contemporânea, quais as características? Qual o 
desenvolvimento? Como se expressa e em quais campos se 
aplicam os seus conceitos? Estas e outras perguntas serão 
debatidas e esclarecidas também através da projeção de 
imagem e vídeos.  
Após esta abordagem teórica ira-se desenvolver uma 
atividade prática: os alunos são guiados a realizar um 
calendário de imagem de arte. Este exercício é 
desenvolvido na sala de informática do cento tecnológico 
da escola.  

Ficha de Planificação Aula IX, X e XIII  
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Pela realização do calendário serão adotados os seguintes 
passos: 
1)Os professores indicam alguns nomes dos autores cujas 
obras estão expostas na exposição da Moagem; 
2)Os alunos pesquisam informações e imagens, em internet, 
de obras dos artistas contemporâneos presentes na 
exposição; 
3)As imagens são guardadas e arquivadas em uma pasta 
provisória no computador; 
4)É elaborado um calendário informático com o programa 
Office Publisher; 
5)Os calendários serão impressos e distribuídos nos espaços 
comuns da escola (sala professores, biblioteca, cantina 
etc..)   
 
 
 

Recursos didáticos e Material 
necessário 

Computador para projeção do PowerPoint; 
Computadores e sala computadores com videoprojector; 
Máquina fotográfica (estagiário); 
Grelha de observação de Aula; 
Ligação internet e programa Office. 

 

 

Objetivos Aula e 
Critérios de Avaliação 

 

Objetivos - Aquisição de conteúdos da aula, assimilando o conceito de 
arte contemporânea; 
- Assimilação e técnica de reprodução de calendários; 
- Promoção do diálogo entre os alunos; 
- Reconhecer a importância da obra de arte contemporânea 
e a riqueza imaterial nela contida; 
- Sensibilizar a comunidade escolar as temáticas da arte e 
envolver a escola nas atividade do grupo de expressões;   
- Assumir uma posição consciente e crítica em ralação as 
realidades artísticas e no meio envolvente em que estão 
inseridas. 
 

Avaliação - Conhecimentos, competências e capacidades 
demonstradas relativamente aos objetivos mínimos 
estabelecidos; 
- Noção de conceitos ligados à representação assim como 
diretamente ligados ao espaço, desenho escultura etc..; 
- Desenvolvimento da capacidade crítica e da criatividade; 
- Assiduidade, pontualidade, empenhamento e interesse 
demonstrados; 
- Participação nas atividades de grupo; 
- Respeito, responsabilidade e autonomia. 
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Próxima aula  

 Lição nº: 10 – Novo Semestre 
Data: 06 de Janeiro 2012 
 

Esquema Depois as férias serão represas e afrontadas novas 
atividades e diferentes temas. Em particular serão 
afrontados os temas do design com um exercício de criação 
de um objeto de Eco 

  
 

Para saber mais  

Bibliografia recomendada Dias C, Sousa S, (2006). Artes e Manhas, Livro Escolar 
Educação Visual 3° Ciclo. Santilla Editores.  
http://www.amoagem.com.pt/expo_pt.pdf 

 

 

 A motivação desta planificação não abranger as aulas n° XI e XII, é porque na aula 

número XI os alunos estiveram empenhados em uma atividade de Físico-química (como já 

evidenciado na subsecção III.3 – Sumario aula); na aula n° XII (dia 02/12/2012) realizou-se a 

visita de estudo organizada pelo PE no Centro Cultural Moagem, no Fundão, que será mais em 

frente especificadamente exposta.     

 Os conteúdos teóricos debatidos em aula, a apresentação em PowerPoint e todas as 

fotos da atividade, são alegados em forma completa em apêndice [Apêndice V]. 

Segue uma tabela com uns slides da apresentação assim como unas fotos da atividade 

implementada.   
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Figura III.5 - Foto resumo dos conteúdos teóricos e da atividade implementada nas aulas n° IX, X e XIII 
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Identificação Disciplina  

 Disciplina: Arte e Design 
Semestre: 1º  Ano: 8º  Turma: B 
Estagiário: Francesco Pignatelli 
Professor Cooperante: João Paulo Trigueiros 

 

Unidade Didática / 
Projeto 

 

 Tema: O Design e as suas características 
Subtema: Eco-Design   

 

Sumário  

UT nº: 5  
Data: 06, 13, 20, 27  de 

Janeiro 2012 

Discussão de conteúdos; Visualização de PowerPoint da 
aula; Atividade de realização de um objeto (Candeeiro) de 
Eco-Design com o aproveitamento de componentes 
quotidianos inutilizados e de elementos recicláveis.  
 

 

Fases – Atividades - 
Cronograma 

 

Esquema (1) Debate sobre o tema do design e das peças que 
podemos considerar de design (15 min.); 
(2) Visualização de PowerPoint com a matéria do dia (30 
min.); 
(3) Atividade de grupo pela criação da peça de Eco-
design (45 min.); 
 

Previsão organização e 
desenvolvimento  

À chegada do professor, os alunos são convidados a entrar 
ordenadamente na sala de aula.  
A aula começa com a discussão e projeção de uma 
apresentação em que se discutem e abordam as temáticas 
do design, as suas formas, as suas características e 
aplicações principais nos vários campos. 
Após é abordado o tema do Eco-design como nova fronteira 
da sustentabilidade ecológica, decompondo os conceitos 
fundamentais que levam um objeto a ser julgado de design 
ou não. 
O contínuo questionar os alunos será uma das estratégias 
didáticas á utilizar. O que é o design? Como se concretiza? 
Que quer dizer fazer design? O que nos leva a afirmar que 
estamos perante um objeto de design? etc.…  
À parte teórica segue uma parte prática, com a realização 
de um objeto, em específico um candeeiro com elementos 
recicláveis. Nas semanas anteriores é explicado quais são os 

Ficha de Planificação Aula XIV, XV, XVI e XVII  
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elementos que serão utilizados e os materiais necessários. 
Todos os materiais fazem parte de elementos que os alunos 
usam no quotidiano e que são geralmente deitados no lixo 
(embalagem, elementos descartáveis, caixas de cartão, fios 
elétricos etc..). 
Prevê-se que a assemblagem desta peça de design resulte 
com um trabalho de estímulo da criatividade e da 
imaginação.   
No fim da atividade cada aluno deverá compor uma ficha 
técnica onde estarão descritos os procedimentos utilizados, 
as técnicas e os materiais aplicados assim como justificar e 
explicar o resultado obtido. 

 
Recursos didáticos e Material 

necessário 

 
 
Computador para projeção do PowerPoint; Máquina 
fotográfica (estagiário); 
Folhas, cola, tesoura, lápis, canetas, gomas; Caixa cartão, 
palitos lenho, fio elétrico, materiais descartáveis, lâmpada, 
cola quente, cores.  
Jornais, revistas, publicidades como fonte de inspiração;  
Grelha de observação de Aula; 

 

Objetivos Aula e 
Critérios de Avaliação 

 

Objetivos - Aquisição de conteúdos da aula, assimilando o conceito de 
design, género e estilo; 
- Promoção do diálogo entre os alunos; 
- Reconhecer a importância do design como elemento 
facilitador e de apreciação estética da vida quotidiana; 
- Avaliar as qualidades formais e expressivas dos objetos;  
- Desenvolver o interesse pelo design e pelo conhecimento 
em defesa do património cultural (erudito e popular); 
Intervir, no meio envolvente, de modo aberto, ativo, eficaz 
e crítico no domínio da sustentabilidade ambiental. 

Avaliação - Conhecimentos, competências e capacidades 
demonstradas relativamente aos objetivos mínimos 
estabelecidos; 
- Noção de conceitos ligados à figura, à arte e à estética 
assim como diretamente ligados ao espaço, desenho e 
proporções; 
- Desenvolvimento da capacidade crítica e da criatividade; 
- Assiduidade, pontualidade, empenhamento e interesse 
demonstrados; 
- Participação nas atividades de grupo; 
- Respeito, responsabilidade e autonomia. 

 

Próxima aula  

 Lição nº: 18 
Data:  03 de fevreiro 2012 
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Esquema Continuação do percurso de Eco-design e continuação da 
atividade de realização de uma peça de design utilizando 
materiais recicláveis.  
Investigação do conceito da reutilização e reciclagem como 
obra de arte;  
Atividade de grupo com tema “Eco design”.  
 

Material necessário Computador para projeção do PowerPoint; Máquina 
fotográfica (estagiário); 
Folhas, cola, tesoura, lápis, canetas, gomas; Caixa cartão, 
palitos lenho, fio elétrico, materiais descartáveis, lâmpada, 
cola quente, cores.  
Jornais, revistas, publicidades como fonte de inspiração;  
Grelha de observação de Aula; 
 

 

Para saber mais  

Bibliografia recomendada AA.VV. (1995), (Rocha de Sousa, ed.), Didática da Educação 
Visual. Universidade Aberta, Lisboa,  
Http://www.designerblog.it/categoria/eco-design 
Livro escolar de Artes Visuais  

 

 Os conteúdos teóricos debatidos em aula, a apresentação em PowerPoint e todas as 

fotos da atividade, são alegados em forma completa em apêndice [Apêndice VI]. 

Segue uma tabela com uns slides da apresentação assim como unas fotos da atividade 

implementada.   
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Figura III.6 - Foto resumo dos conteúdos teóricos e da atividade implementada nas aulas n° XIV, XV, XVI 

e XVII 

 


