
 

 
Planificação Anual 

 
      Ano Lectivo 2011/2012 

 

 

Disciplina: Desenho - A       Ano : 12º  C 
 

Professor – José Manuel Pereira 

 

Curso Geral de Artes 
 

 

 
Conteúdos 

 

 

Objectivos / Competências / 
Finalidades 

 

Metodologias 

 

Recursos 
Avaliação 

 

Tempos 

 

Observar e 

analisar 

 

 

 

 

 

Manipular e 

sintetizar 

 

 

 

 

 

Interpretar e 

comunicar 
 

 

 

 Usar o desenho e os meios de representação 
como instrumentos de conhecimento e 
interrogação. 

  

  

 Conhecer as articulações entre percepção e 
representação do mundo visível. 

  

  

 Desenvolver modos próprios de expressão e 
comunicação visuais utilizando com eficiência 
os diversos recursos do desenho.  

  

  

 Dominar os conceitos estruturais da 
comunicação visual e da linguagem prática. 

  

  

 Conhecer, explorar e dominar as 
potencialidades do desenho no âmbito do 
projecto visual e plástico incrementando, 
neste domínio, capacidades de formulação, 
exploração e desenvolvimento. 

 
 
 
 

 
 
 
Ilustração de livro 
Sinopse: elaborar uma proposta de ilustração para um livro à escolha, 
formada por um conjunto de seis imagens. Note-se que a ilustração pode 
ser ou não figurativa. Deverá ser dada atenção à coerência gráfica do 
conjunto e poderão ser utilizados recursos informáticos. Simulação do 
resultado final através de uma maqueta do livro assim obtido. 
Previsão de tempos: 9 horas 
 “Frottage” – ambientes e paisagem 
Sinopse: utilizando a técnica de frottage representar paisagens imaginárias 
empregando os diversos recursos de sugestão de profundidade. Numa 
primeira fase dever-se-á proceder ao levantamento sistemático de texturas 
possíveis com ensaio de sugestão de distância para depois as articular 
numa composição final. 
Previsão de tempos: 13.5 horas 
Estudo da figura humana 
Sinopse: representação da figura humana tomando um aluno como modelo. 
Apontar os eixos estruturais, nomeadamente a posição espacial divergente 
da cintura escapular em relação à cintura pélvica. Verificação da 
proporcionalidade global em relação ao número de cabeças para a estatura. 
Representar com maior acuidade os pormenores e extremidades, tais como 
as mãos, pés e cabeça. 
Previsão de tempos: 13.5 horas 
Estudo de fragmentos de imagens 
Sinopse: partindo de representações gráficas ou fotográficas realizar 
ampliações recorrendo a infografia ou fotocópia e trabalhar as imagens 
assim obtidas. 
Previsão de tempos: 9horas 
Articulação da figura humana com forma mecânica ou utensílio 
Sinopse: representar a figura humana tomando um aluno como modelo 
numa pose que inclua uma acção sobre um objecto. 
Previsão de tempos: 13.5 horas 
 
 
 

 
 
 

 Consulta de 
bibliografia específica, 
revistas e outros. 
 
 

 Material específico 
de desenho : Lápis de 
cor, lápis de grafite,  
marcadores, carvão, 
pastel de óleo, pastel 
seco, aguarelas, papéis 
diversos, tesoura , 
cola, entre outros…. 
 
 
 
Desenhos 
produzidos, unidade 
individual 
 
 
Apresentação dos 
trabalhos e provas 
de carácter prático. 
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 Explorar diferentes suportes, materiais e 
instrumentos e processos, adquirindo gosto 
pela sua experimentação e manipulação, com 
abertura a novos desafios. 

  

  

 Utilizar fluentemente metodologias 
planificadas, com iniciativa e autonomia. 

  

  

 Relacionar-se de forma responsável dentro de 
grupos de trabalho adoptando atitudes 
construtivas, solidárias, tolerantes, vencendo 
idiossincrasias e posições discriminatórias. 

  

  

 Respeitar e apreciar modos de representação 
diferentes, recusando estereótipos e 
preconceitos.        

  

  

 Desenvolver capacidades de avaliação critica, 
aplicando-a as diversas fases do trabalho 
realizado, tanto por si como pelos outros.  

 

 Desenvolver a sensibilidade estética e adquirir 
uma consciência diacrónica do desenho, 
assente no conhecimento de obras 
relevantes.   

  

 

COMPETÊNCIAS 
 

1. Observar e analisar. 
 
2. Manipular e sintetizar.  

 
3. Interpretar e comunicar. 

 
 
 
 
 
 

Imagens animadas (“Flip Book”) 
Sinopse: nas folhas de um pequeno bloco apresentar uma sequência de 
imagens de modo que ao serem desfolhadas pareçam ganhar movimento e 
animação. Podem ser utilizados recursos informáticos. 
Previsão de tempos: 9 horas 
……………………………………………………………………………………… 
Auto-retrato 
Sinopse: representar o rosto reflectido no espelho, atentando à estrutura 
anatómica da cabeça humana. Numa segunda fase usar a fotografia como 
apoio. 
Previsão de tempos: 9horas 
Retrato 
Sinopse: representar várias vistas da cabeça de um colega. Escolher uma 
vista e desenvolvê-la graficamente. 
Previsão de tempos: 9horas 
Retrato de corpo inteiro 
Sinopse: representar um colega à escala natural e de corpo inteiro. Poder-
se-á partir da observação directa, da silhueta projectada ou contornada, ou 
ainda da fotografia. 
Previsão de tempos: 9 horas 
Desenho dos desenhos 
Sinopse: escolha de um ou mais desenhos a partir do repertório da história 
da arte. 
Representação à vista desse exemplo atendendo às especificidades 
processuais do original e respectiva escala. Poderá haver lugar a uma 
segunda fase introduzindo-se variações. Analisar, comparar e discutir 
diferenças e semelhanças ao nível do sentido. 
Previsão de tempos: 13,5 horas 
Composição não figurativa 
Sinopse: ensaio de formas não figurativas com vista à concretização de uma 
composição utilizando os diversos recursos do desenho. 
Previsão de tempos: 13.5 horas 
Sólido, líquido e gasoso 
Sinopse: firmemente aprisionados dentro de três sacos de plástico 
transparente estão um tijolo, litro e meio de água e uma porção equivalente 
de ar. Representar separadamente estes objectos deixando explícitas 
graficamente as suas diferentes propriedades. 
Previsão de tempos: 13.5 horas 
Sapatos 
Sinopse: representação à vista de um par de sapatos velhos. Numa primeira 
fase, usar apenas linhas, numa segunda o claro-escuro e numa terceira a 
cor. Anotar, nas três fases, as propriedades texturais e matéricas e os 
detalhes acidentais provocados pelo uso. Escala superior ao natural. 
Formatos A2 ou A1. 
Previsão de tempos: 9 horas 
Um olho em grande plano 
Sinopse: representar um olho em folha A3 de modo a que todos os detalhes, 
como pálpebra e íris, sejam estudados. Nota: apontar correctamente a 
posição relativa da pupila em relação à pálpebra superior, proporcionalidade 
do círculo da íris, vincos, pregas e espessura das pálpebras. Materiais 
diversos (carvão, grafite, outros). 
Previsão de tempos: 9 horas 
Uma toalha com vincos e dobras 
Sinopse: representar um panejamento tomando como modelo uma toalha 
branca e lisa, preferencialmente com vincos de ferro de engomar. Sugere-se 
o formato A2 e a execução de vários estudos em diversos materiais, como 
grafite, carvão, pastel, ceras, aguadas e diversas cores e texturas de papel. 
Previsão de tempos: 9 horas 
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Ensaios compositivos 
Sinopse: articular duas unidades de trabalho (exemplo «pão» e «olho», 
«toalha» e «planta» ou outros) para gerar uma só página A1, através de 
fragmentação, pormenor, narratividade, repetição, acentuação, 
transfiguração e outros. A página resultante deve sintetizar diferentes 
propriedades dos referentes. Elaborar previamente esboços em formato 
menor. 
Previsão de tempos: 13.5 horas 
Um pão 
Sinopse: representar um pão rústico e de tamanho médio, assente sobre um 
prato ou um pano (a incluir). Se o trabalho se prolongar no tempo sugere-se 
a conclusão em casa. 
Previsão de tempos: 9 horas 
Fruto seco 
Sinopse: representar em grande escala (A2) um pequeno fruto seco (figo, 
noz, etc.) e efectuar variações em diversos materiais. Realizar estudos 
prévios, em tamanho A4, com apontamento de pormenores e recorrendo a 
carvão, grafite e outros meios. 
Previsão de tempos: 9 horas 
Um copo transparente com água 
Sinopse: representar em formato A3 um copo com água, atendendo ao 
claro-escuro e ao jogo de reflexos de luz. Material: grafite. Nota: jogar com a 
amplitude de valores tonais. 
Previsão de tempos: 4.5 horas 
«Nu descendo uma escada» 
Sinopse: a partir da observação de uma reprodução da pintura «Nu 
descendo uma escada» de Marcel Duchamp, procurar um motivo dinâmico 
que possa ser representado exprimindo o mesmo tipo de movimento 
fragmentado. 
Previsão de tempos: 9 horas 
Sequência de dobragens 
Sinopse: representar uma folha de papel nas suas diversas aparências após 
ser sujeita a sucessivas dobras e respectivos vincos transversais. É de notar 
que cada representação deverá ser feita após a folha ser vincada e 
desdobrada de novo. Representar todas as fases na mesma folha, de uma 
forma sequencial. Utilizar uma ampla escala de valores tonais. 
Previsão de tempos: 9 horas 
Claro-escuro com cores inesperadas 
Sinopse: a partir de imagens fotográficas preexistentes, efectuar a sua 
digitalização, modificando a sua cor mas mantendo o claro-escuro. No final, 
imprimir os resultados. 
Previsão de tempos: 9 horas 
Vista imaginária de espaços 
Sinopse: representação do espaço em que se encontra o aluno adoptando 
um ponto de vista imaginário situado no tecto ou mais acima como se este 
fosse transparente. 
Apontar o ponto de fuga das verticais. Esboço em A4. 
Previsão de tempos: 4.5 horas 
Para além do visível 
Sinopse: recorrer a imagens do mundo físico obtidas através de 
mecanismos sensíveis a gamas lumínicas diferentes da radiação visível 
(raios X, infravermelhos, etc.) ou com capacidades de registo muito 
superiores à visão humana (imagens telescópicas, microscópicas, etc.) e 
utilizá-las como objecto de estudo na criação de representações visuais. 
Previsão de tempos: 9 horas 
Inversão 
Sinopse: criar desenhos, imagens ou padrões a partir da representação ou 
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inclusão de figuras familiares posicionadas segundo diferentes rotações. 
Analisar as dificuldades impostas ao reconhecimento. 
Previsão de tempos: 9 horas 
Esquemas cromáticos 
Sinopse: aplicar diferentes esquemas cromáticos (analogia de cores, cores 
complementares, tríades cromáticas, etc.) na criação de composições ou 
padrões, que nalguns casos podem ser destinados a fins específicos 
(padrões têxteis, papeis decorativos, etc.). 
Previsão de tempos: 13,5 horas 
Sucessividade 
Sinopse: numa primeira fase, desenhar o mesmo objecto ou cena a partir de 
pontos de vista ligeiramente diferentes e pressupondo uma deslocação 
visual sucessiva do observador. Analisar as transformações nas relações 
visuais dos objectos entre si e face ao campo visual. Numa segunda fase, a 
partir da observação directa, desenhar a silhuetade um dado objecto a partir 
de seis pontos de vista diferentes. Analisar o nível informativo de cada um 
procurando concluir qual ou quais permitem umreconhecimento mais 
imediato. 
Previsão de tempos: 13,5 horas 
Imagens compósitas 
Sinopse: utilizando um meio à escolha, criar uma imagem compósita de um 
único objecto que incorpore diferentes vistas ou diferentes fases do seu 
movimento. 
Previsão de tempos: 9 horas 
Mosaico 
Sinopse: com o objectivo de explorar questões de resolução e percepção, 
transformar, numa primeira fase, uma imagem previamente escolhida num 
mosaico de unidades ou módulos, de acordo com valores de claridade e/ou 
cor. Numa segunda fase, criar desde logo uma imagem de acordo com 
estes pressupostos. As unidades ou módulos devem ser muito pequenos ou 
bastante grandes. O exercício pode ser feito recorrendo a meios 
informáticos. 
Previsão de tempos: 13.5 horas 
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