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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: 2º 

 
Nº de alunos presentes: 18  

 
Disciplina: Educação Visual e Tecnológica 

 
Data da observação: 03-02-2012 

 
Unidade de Trabalho: Carnaval - Máscaras de Carnaval 
 

 
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 na aula. 

 

 

Objetivos Específicos  

Utilizar expressivamente os diversos elementos visuais;  
Usar com intencionalidade os componentes formais da expressão plástica e comunicação visual; 

Ser sensível às qualidades dos objetos e materiais;  
Desenvolver a destreza manual;  
Executar máscaras aplicando os materiais e técnicas escolhidas;  

Aproveitar e reciclar materiais, reconhecendo a importância do impacte ambiental provocado pela 
extração de matérias-primas; 
Utilizar técnicas básicas de transformação de materiais.  
 

Aula nº 68 e 69                                                          03-02-2012 
 

Sumário: Continuação da realização das Máscaras de Carnaval. 
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Conteúdos a Desenvolver (Em tópicos) 

Material. Caraterísticas e propriedades. 
Técnicas de execução das máscaras de Carnaval. Continuação.  

 

Estratégias/Atividades de Operacionalização (Em tópicos) 

Realização individual de máscaras de Carnaval com ligadura de gesso. Continuação; 

Pintura da máscara de gesso com cola branca – interior; 
Pintura da máscara de gesso com tinta plástica – exterior; 
Secagem da máscara. 

 

 

Recursos/Materiais (Em tópicos) 

Computador  
Projetor 

Água 
Jarro Térmico 
Toalhas 
Ligadura de gesso 

Tesouras 
Vaselina 
Pincéis/trincha 
Cola branca 

Tinta plástica branca 
 

 

 

 

 

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. 
 


