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UNIDADE DE TRABALHO 

INFOGRAFIA 

 

Professor Ano/Turma Data Hora 
Duração 

Bloco x 90min 
Local 

Cláudia 
Saraiva 

10ºD 
28 de Fevereiro 

Terça-feira 
8:30 – 10:00 1,5 

Sala: 
Oficina de Artes 

 

Conteúdos 
Competências 
a Desenvolver 

Objectivos/Finalidades Metodologia Recursos 

Visão 
Percepção visual 
e mundo 
envolvente 
 
Sintaxe 
Conceitos 
estruturais da 
linguagem 
plástica: 
 
Materiais 
Infografia: tipos 
de ficheiro gráfico 
– vectorial vs 
bitmap, graus de 
compressão, 
número de cores, 
captura de 
imagem, alteração 
de 
dimensão em 
pontos de ecrã.  
 
Proccedimentos  
Modos de 
transferência: 
Infografia 

Observar e 
analisar; 

 
Manipular e 
sintetizar; 

 
Interpretar e 
comunicar 

Usar o desenho e os meios de 
representação como instrumentos de 
conhecimento e interrogação. 
 
Desenvolver modos próprios de 
expressão e comunicação visuais 
utilizando com eficiência os diversos 
recursos do desenho – meios digitais. 
 
Conhecer, explorar e dominar as 
potencialidades do desenho no 
âmbito do projecto visual e plástico 
incrementando, neste domínio, 
capacidades de formulação, 
exploração e desenvolvimento. 
 
Explorar diferentes suportes, 
materiais, instrumentos e processos, 
adquirindo gosto pela sua 
experimentação e manipulação, com 
abertura a novos desafios e ideias. 
 
Utilizar fluentemente metodologias 
planificadas, com iniciativa e 
autonomia. 
 
Relacionar-se responsavelmente 
dentro de grupos de trabalho 
adoptando atitudes construtivas, 
solidárias, tolerantes, vencendo 
idiossincrasias e posições 
discriminatórias. 
 
Respeitar e apreciar modos de 
expressão diferentes, recusando 
estereótipos e preconceitos. 

Revisão geral dos conceitos técnicos 
referidos ao longo das aulas anteriores 
Apresentação dos objectivos da aula.. 

Tempo: 5-10min 
 
1ª parte da aula 
Continuação da exploração do software de 
edição vectorial. 
Criação e edição básica de texto: 

 Ferramenta de texto; 

 Texto artístico e texto de parágrafo; 

 Formatação de caracteres e parágrafo: 

 Escolha de tipos de letra, tamanho e estilo; 

 Aplicar preenchimento e contorno; 

 Alinhamentos 

Ajustar texto a linhas/curvas 
 Inserir e editar texto em curvas/linhas; 

 Editar texto e editar linha; 

Inserir texto dentro de formas geométricas 
 Aplicar e editar texto dentro de formas 

geométricas; 

 Editar apenas texto; 

 Editar e transformação apenas forma; 

Tempo: 30-35min 
 
Ao longo da apresentação dos vários recursos do 
software, os alunos realizam as acções que o 
professor indica – criação de formas, mover objectos, 
aplicar contorno e preenchimento, transformar e editar 
objectos, etc. 
 

4ª parte da aula 
Exercícios práticos – texto e formas 

 Criação de texto e transformação; 

 Aplicação de texto em linhas e formas. 

Tempo: 20-25min 
Acompanhamento da realização dos exercícios 
propostos em sala, com auxílio directo aos alunos. 

 Computador(es); 
 

 Projector 
Multimédia; 

 

 Quadro; 
 

 Fichas de apoio; 
 

 Internet; 
 

 Imagens; 
 

 Software de 
edição vectorial – 
CorelDraw versão 
X3 ou superior. 
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Conteúdos 
Competências 
a Desenvolver 

Objectivos/Finalidades Metodologia Recursos 

 
Dominar, conhecer e utilizar 
diferentes sentidos e utilizações que 
o registo gráfico possa assumir.  
 
 
Desenvolver as capacidades de 
observação, interrogação e 
interpretação. 
 
Desenvolver as capacidades de 
representação, de expressão e de 
comunicação. 
 
Promover métodos de trabalho 
individual e colaborativo, observando 
princípios de convivência e cidadania. 
 

 

Indicadores de Avaliação 

 Observação directa;  

 Domínio e Aquisição de conceitos;  

 Concretização de práticas;  

 Valores e atitudes 

 

Sumário 

Continuação da unidade de trabalho -  INFOGRAFIA.  
Realização de exercícios em formato digital, com o software de edição vectorial – COREL DRAW. 

 

Observações do Docente: 

 

 

 

 


