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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES- 2011/2012 

Planificação a longo prazo 

EDUCAÇÃO VISUAL e TECNOLÓGICA  

ATIVIDADES COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER CALENDÁRIO PROMOTORES 

RECURSOS 

Humanos Logísticos 
E. 

Custos 
 

Halloween 

 
Decoração dos espaços 

Escolares 

Utilizar expressivamente os diversos 
elementos visuais; 
Compreender que a forma aparente 
dos objetos pode variar com o ponto de 
visual. 
Identificar alguns dos elementos que 
caraterizam uma forma: luz / cor, linha / 
superfície e textura; 
Relacionar as partes com o todo e 
entre si (proporções); 
Compreender a relação entre as 
formas e as suas funções. 
Manter o espaço de trabalho limpo e 
arrumado 

Novembro de 
2011 

Professores de 
E.V.T em 

colaboração com 
os professores de 

Inglês e com a 
BECRE 

Professores 
Alunos 
Auxiliares 
de Educação 

Computador 
Fotocopiadora 
Máquina 
fotográfica 
Expositores 
Retroprojetores 

50 € 

 

 

Natal 

 
Valorização/ decoração dos 
espaços da escola na época 

natalícia. 

 

 
Utilizar expressivamente os diversos 
elementos visuais; 
Compreender que a forma aparente 
dos objetos pode variar com o ponto de 
vista. 
Compreender as diferenças culturais 
expressas nos produtos visuais e 
tecnológicos da realidade  
social envolvente; 
Selecionar e explorar recursos 

 
 
 

Dezembro de 
2011 

Professores de 
Educação Visual e 

Tecnológica e 
Educação 

Tecnológica, em 
colaboração com a 
disciplina de Inglês 

e com a BECRE. 

Professores 
Alunos 
Auxiliares 
de Educação 

Computador 
Fotocopiadora 
Máquina 
fotográfica 
Expositores 

Retroprojetores  

500 € 
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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; 
Realizar trabalhos com sentido 
estético e criativo. 
Organizar satisfatoriamente o espaço 
de trabalho; 
Manter o espaço de trabalho limpo e 
arrumado. 
 

 

Carnaval 

 
Máscaras de 

Carnaval 

 

 
Ter em conta as opiniões dos outros, 
quando justificadas, numa atitude de 
construção de consenso como forma de 
aprendizagem comum; 
Ser sensível às qualidades dos objetos 
e materiais; 
Desenvolver a destreza manual; 
Executar máscaras aplicando os 
materiais e técnicas escolhidas; 
Utilizar expressivamente os diversos 
elementos visuais; 
Usar com intencionalidade os 
componentes formais da expressão 
plástica e comunicação visual. 
Aproveitar e reciclar materiais, 
reconhecendo a importância do 
impacte ambiental provocado pela 
extração de matérias-primas. 
 

17 de 
Fevereiro 

2012 
 

Professores de 
E.V.T 

Em colaboração 
com a BECRE. 

Professores 
Alunos 
Auxiliares 

de Educação 
(recinto escolar 

e Vila do 
Tortosendo) 

Computador 
Fotocopiadora 
Máquina 
fotográfica 
Maquina de 
filmar 
Expositores 
Retroprojetores 
Materiais 
diversos  

500 € 
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Dia Mundial da 

Criança 

(1 de Junho) 

 
 Valorização/ decoração dos 

espaços da escola . 

 
Organizar e desenvolver processos de 
trabalho, fazendo uso de normas de 
segurança e higiene; 
Realizar trabalhos com sentido 
estético e criativo. 
Reconhecer as cores primárias e 
secundárias; 
Utilizar conscientemente a mistura de 
certas cores para obtenção de outras; 
Utilizar corretamente os utensílios 
(lápis, pincel,...) na aplicação das cores. 
Sensibilizar os alunos para os direitos 
das Crianças. 
 

Junho de 
2012 

Professores de 
E.V.T 

Em colaboração 
como o grupo de 

Ed. Física 

Professores 
Alunos 
Auxiliares 

de Educação  

 
Computador 
Fotocopiadora 
Máquina 
fotográfica 
Expositores 

Retroprojetores  
Máquina de 

filmar 
Materiais 

diversos 

150 € 

 

Semana Cultural 
 

Colaboração na realização 
das diferentes atividades 

(Sarau e Arraial)  
 

Montagem de exposição com 
trabalhos elaborados pelos 

alunos. 

 

Estimular a convivência entre toda a 
comunidade escolar; 
Organizar e desenvolver processos de 
trabalho, fazendo uso de normas de 
segurança e higiene; 
Realizar trabalhos com sentido 
estético e criativo. 

Junho de 2012 

 
 

Professores de 
E.V.T; E.T. ; E.V. 

todos 
em colaboração 

com a BECRE 
 
 

Professores 
Alunos 
Auxiliares 

de Educação 
Encarregados 
de Educação (e 
restante família 

e Amigos) 
Junta de 
Freguesia 

 

Computador 
Fotocopiadora 
Máquina 
fotográfica 
Expositores 

Retroprojetores  
Máquina de 

filmar 
Materiais 

diversos 

600 € 

 


