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PROPOSTA DE TRABALHO  
 

Ano e Turma: 7º A  Ano Letivo 2011 /2012 - Educação Visual 

Unidade de Trabalho: A Forma – VER A FORMA – 
Qualidades expressivas: a cor e a luminosidade (claro-escuro). 

Data: 27 de Outubro  

 
 

Objetivos da unidade:  
- Ativar o desenvolvimento dos mecanismos perceptivos desenvolvendo as habilidades 

preceptivas nos domínios da visão da forma e do fundo. 

- Criar composição a partir de diferentes formas de expressão artística. 

- Compreender através da representação de formas, os processos subjacentes á percepção 

do volume. 

 

Tempo para a resolução da proposta: 
- Nº de lições: 1 BLOCOS (45 minutos) 
 

 

Proposta de Trabalho: 
- Ensaios com suportes e materiais diferentes. 

 

 

Resultado do trabalho ( O que apresentar): 
- Numa folha A3 o aluno terá que registar o objeto com vários materiais através do ponto, 
linha, cor, textura e sombra. 

 

 

Processo ( O que fazer): 
- Explorar graficamente vários elementos formais retirados dos registos, tais como o ponto, a 
linha, luz/sombra/superfície, mancha/cor, textura, etc., utilizando várias técnicas, materiais e 
instrumentos, em desenho expressivo ensaiando os materiais e técnicas numa folha de papel 
A3. 
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Materiais ( O que utilizar): 
- Folhas de desenho A3. 

- Lápis de cor, canetas de feltro, lápis de cera ou pastel, esferográfica. 

- Papel vegetal, revistas, papel de lustro, cola e tesoura. 

 

Avaliação ( O que vai ser avaliado): 
- 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. 

- Observação direta de diálogo com os alunos, participação, empenho, assiduidade, 

comportamento, relacionamento interpessoal, cooperação, inter-ajuda, pontualidade e 

higiene e segurança. 

- Rigor na representação do real. 

- Aplicação dos conhecimentos adquiridos. 

- Formativa ao longo de todo o processo. 

- Expressividade do traço e de ideias. 

- Criatividade / Imaginação na execução do trabalho. 

- Observação das atitudes e valores. 

- Auto e Hetero – avaliação. 

 


