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Mensagem  

“A nossa sala de aula é o laboratório onde se realizam grandes experiências. “ 

Planificação 

 

 

 

 

Objectivos 

Pretende-se que o aluno: 

- Desenvolva conhecimentos e competências já adquiridos em áreas afins, 

relacionando-os e adequando-os aos diversos modos de projetar. 

- Adquira conhecimento sobre a origem do ponto e a sua utilização ao longo da 

história da arte; 

- Identifique o ponto como uma forma de registo artístico; 

- Compreenda as fases metodológicas do projeto artistico; 

- Desenvolva a capacidade de interpretação da obra como parte integrante do 

processo artístico; 

- Explore técnicas de representação expressiva e rigorosa do espaço e das 

formas que o habitam. 

. 

 

 

Competências   

- Aplique adequadamente os materiais, os suportes e os instrumentos 

necessários à construção de uma mensagem visual; 

- Desenvolva o sentido estético, apreciativo e critico de uma obra de arte, bem 

como o seu contexto e enquadramento; 



Escola Secundária Campos de Melo 

                           Ano letivo 2011/12 

 
 

- Desenvolva a capacidade de experimentação e autonomia; 

- Represente e enquadre o objetivo do trabalho com exactidaoexatidão ; 

- Separe por fases todo o processo de trabalho até a sua conclusão; 

- Desenvolva a criatividade e a expressão espontânea, bem como competências 

de relação interpessoal, comunicação e raciocínio crítico. 

 

-  

 

Gestão de tempo 

Esta aula terá a duração de um tempo de 90 minutos. 

 

Recursos e materiais 

- Imagem escolhida pelo aluno; 

- Computador e projetor multimédia; 

- Bloco de esboços para memória descritiva; 

- Folhas A2; 

- Material riscador, como: lápis de cor; pastel seco; pastel d’oleo. 

 

Atividades / Procedimentos 

Aula n.º 1 – (90 minutos) 

Sumário 

Elementos estruturantes da linguagem plástica - “O ponto”.  

Enquadramento teórico e execução do trabalho pedido. 

 

Duração de 15 minutos 

- Após os alunos entrarem na sala de aula e se organizarem na mesa de 

trabalho, o professor faz uma breve introdução ao tema, começando por 

perguntar, o que é o Ponto?  

Durante o breve diálogo os alunos frisam o seu ponto de vista e discutem 

ideias sobre o Ponto, sendo este um momento importante nas relações 

interpessoais e comunicação entre alunos e professor. (Anexo 1)  

 

Formatada:  Sem marcas nem
numeração
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Duração de 15 minutos 

- De seguida o professor projeta em powerpoint (PP) o conceito de ponto e o seu 

enquadramento em momentos da história da arte.  

Ao longo da apresentação pretende-se que surjam questões e nesse sentido o 

professor faz a seguinte questão. Quando é que acham que o ponto surgiu 

como forma de registo artístico? (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

Duração de 5 minutos 

- Chegando ao registo do ponto como manifesta corrente artística denominada 

de Pontilhismo, o professor apresenta: 

http://www.youtube.com/watch?v=TlBiLc3Z4MM (Anexo 3) 

 

Duração de 5 minutos 

- De seguida, e continuando com a apresentação em PP, o professor explica 

mostrando exemplos, que após o Pontilhismo, os artistas continuaram a 

registar o ponto nas suas obras. O professor mostra aos alunos uma breve 

apresentação sobre Roy Lichtenstein e a utilização do ponto nas suas obras: 

http://www.youtube.com/watch?v=aPQKI1ejcWA&feature=related (Anexo 4) 

 

Duração de 50 minutos 

- O professor retira dúvidas existentes e confirma se as imagens escolhidas 

pelos alunos se adaptam ao trabalho pedido. 

- Por fim, os alunos começam por esboçar as suas ideias. Nesta fase o 

professor  assume o papel de conselheiro e mediador, verificando dificuldades 

e reforçando positivamente os alunos, potencializando a criatividade dos 

mesmos. 

 

Indicadores de avaliação 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TlBiLc3Z4MM
http://www.youtube.com/watch?v=aPQKI1ejcWA&feature=related
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No processo de avaliação, sugere-se que os trabalhos desenvolvidos sejam expostos 

e analisados em conjunto, perante todos os intervenientes. 

A avaliação sumativa, para além das atividades próprias que possa envolver, deve ter 

em conta os dados da avaliação contínua, tais como: 

- Poder de observação aliado à capacidade de interpretar e registar; 

- Desenvolvimento de competências de pesquisa, recolha e experimentação de 

materiais; 

- Capacidade de leitura e análise de imagens; 

- Domínio dos meios de representação; 

- Invenção criativa aplicada a trabalhos e projetos; 

- Interesse pelos fenómenos de índole artística; 

- Formulação de questões pertinentes; 

- Envolvimento e capacidade de integração no trabalho individualmente e em 

grupo; 

- Persistência na aprendizagem; 

- Empenho no trabalho realizado; 

- Aquisição e compreensão de conhecimentos; 

- Capacidade de relacionar os conhecimentos adquiridos e de os utilizar em 

novas situações. 

Anexos: 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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