
 
 
 

Plano de aula :: Ano Lectivo: 2011/2012 
 

Disciplina: Educação Visual  Unidade de trabalho: A Forma – Percepção Visual da Forma 

Ano: 7º Turma: A Aula Nº:  11 e 12 Data: 27 de Outubro 2011 

Professor/Estagiária: Ana Sofia Gomes de Jesus Hora: 10:05h Duração: Bloco 90m 

 
 

Sumário:  
- Continuação do estudo da unidade de trabalho: A Forma – segunda fase da unidade de 
trabalho. 
- Registos gráficos de um objecto natural utilizando o lápis de grafite e outros elementos. 

 

Conteúdos  específicos: 
- A Forma: A Linha (contorno) e o Plano (mancha). 

 

Competências a desenvolver: 

- Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação. 

- Desenvolver a criatividade. 

- Compreeender, através da representação de formas, o conceito de linha (contorno) e de 

Plano (mancha). 

- Desenvolver  a capacidade de representação através do desenho. 

- Conhecer diferentes materiais e suportes e os seus métodos de utilização. 

 

 

Recursos Didácticos: 
-  Projector de Vídeo; - Caderno Diário; - PowerPoint; - Folhas de desenho A3; - Lápis de 
grafite;  Materiais diversos (riscadores); papel vegetal e papeis de várias cores homogéneas. 

 
Desenvolvimento da aula:  
- Interacção professor /aluno para introdução de alguns conceitos. 

- Visualização de um PowerPoint: A Forma – segunda fase da unidade de trabalho. (APÊNDICE 

VI). 

- Posteriormente os alunos passarem à realização de registos gráficos de um objecto natural 

através da observação directa desenhando o contorno em papel vegetal, passando para a 

folha A3, a realização da mancha. 
 



 

Avaliação: 
- A avaliação será continua baseada na intervenção dos alunos durante a actividade de 

aprendizagem e no deenvolvimento da actividade proposta.  

- Observação directa do trabalho realizado pelos alunos na aula e o trabalho prático 

resultante. 

- Rigor na representação do real. Aplicação dos conhecimentos adquiridos. 

- Enquadramento/composição. 

- Expressividade do traço. 

- Observação das atitudes e valores. 

 

Alunos com pedagogia diferenciada: 

- No decorrer da proposta de trabalho houve um acompanhamento individualizado ao aluno 

número dezanove, Luís Matos. 

 


