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PLANO DE AULA 

E.V.T. I 6º ano I Turma B 

Identificação da docente 
Nome   Fátima Maria Vilela Medeiros Costa Rego Braz 

Departamento Expressões - 2º Ciclo 

Grupo de Recrutamento 240 – Educação Visual e Tecnológica  

Situação Profissional Professora Contratada 

Ano letivo 2011-2012 

 

Aula a observar   
 
Ano (s)/Turma: 6ºB 

 
Período letivo: 1º 

 
Nº de alunos presentes: 18  

 
Disciplina: Educação Visual e Tecnológica 

 
Data da observação: 02-12-2011 

 
Unidade de Trabalho: Decorações de Natal  
 

 
Duração da aula: 90 minutos  

 

 

 

 

 

 

Caraterização da Turma  

A turma do 6ºB é compost a por dezoito elementos, doze do sexo feminino e seis  do sexo masculino.  
Existem na turma dois elementos com necessidades educativas especiais, a aluna número um , Ana 
Diogo e a aluna número oito, Gabriela Baptista ambas necessitam de apoio individualizado para 
acompanhar a aula.  

Os alunos demonstram capacidades de trabalho, são empenhados e muito participativos nas 
atividades propostas para a decoração dos espaços escolares na época natalícia.  
 

 

Objetivos Específicos  

Utilizar expressivamente os diversos elementos visuais: luz/cor , linha/superfície e textura;  
Selecionar e explorar recursos disponíveis;  
Usar com intencionalidade os componentes formais da expressão plástica e da comunicação visual;  

Organizar e desenvolver processos de trabalho, fazendo uso de normas de segurança e higiene;  
Organizar satisfatoriamente o espaço de trabalho;  
Realizar trabalhos com sentido estético e criativo . 

 

Aula nº 40 e 41                                                       02-12-2011 
 

Sumário: Preparação da atividade de Natal do PAA . Valorização/decoração dos 

espaços da escola na época natalícia.  
Pesquisa e realização de moldes de figuras alusivas ao Natal -“ Renas e Presépios”. 
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Conteúdos a Desenvolver (Em tópicos) 

Elementos Visuais. Aplicações. 
Geometria (linhas, retas e ângulos). Revisões. 

 

Estratégias/Atividades de Operacionalização (Em tópicos) 

Investigar e definir como decorar a escola; 

Pesquisar imagens alusivas ao Natal: renas, árvores, pai natal, presépios …  
Seleção da figura a realizar na turma - “renas”;  
Seleção de técnicas, materiais e ferramentas adequados a realização dos trabalhos. 
Construção dos moldes em cartolina para realização das renas. 

 

 

Recursos/Materiais (Em tópicos) 

Proposta de Trabalho: Decorações de Natal 

Computador/ Pesquisa 
Projetor 
Cartão 
Compasso 

Cartolina de cores variadas 
Lápis de cor 
Marcadores 
Fitas, lãs, tecidos, cordas, purpurinas,…  

Borracha 
 

 

 

 

 

A Professora de Ed. Visual e Tecnológica,  
 
 

Fátima Maria Vilela Medeiros Costa Rego Braz 
 

 
 

Avaliação das aprendizagens (Em tópicos) 

Observação direta dos alunos. 

Participação adequada à proposta de trabalho. 
Empenho no trabalho individual. 
 


