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Educação Visual  



O que é a comunicação? 

 

• A comunicação e um fenómeno 

espontâneo, que usamos sem darmos conta, 

que esconde um processo muito complexo. 

 





O poder das imagens 
 

É impossível substituir, de maneira completa, 
uma imagem por palavras. A imagem tem 
capacidade de provocar emoções intensas 

através do impacto visual. 



Chuto acidental no 
campeonato do mundo 

Desvastação no haiti após 
terramoto. 



A comunicação visual 
 

Uma grande vantagem das linguagens 
visuais, como a pintura, a escultura, a 
arquitectura, o design, a dança, etc., 
é a de poderem ser compreendidas por 
pessoas de várias línguas e de culturas 
muito diferentes. 



Que elementos intervêm  
na Comunicação? 

 

Em toda a comunicação há sempre um emissor, um 

receptor e uma mensagem. Mas para que a 

comunicação se processe, para que o receptor 

perceba o que o emissor quer dizer, devera saber 

organizar os signos de forma correcta.  



Esquema da 
Comunicação? 

 



Exemplos de forma de Comunicação 
Visual 

Publicidade 

 

 

 

 

 

Informação Visual 



Proposta de Trabalho 
Elaboração de um Cartaz 

  Deverás elaborar um Cartaz alusivo ao seguinte 
tema: 

 

"Semana MUDASTI  

Movimento Único Desportivo, Alimentar e de Saúde para 
TI" 



Elementos  PARA O CARTAZ 
 

  - Desenhos relacionado com DESPORTO, 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. 

 

- Desenhar o Logótipo da Escola 

 

- Data : 13 a 17 de Fevereiro 2012 

 

 



Exemplos de Ilustração / Cartazes 

 



Exemplos de Ilustração / Cartazes 

 



Exemplos de Ilustração / Cartazes 

 



Exemplos de Ilustração / Cartazes 

 



Exemplos de Ilustração / Cartazes 

 



Domínio das Atitudes e Valores 
40% 

Domínio das Aptidões e capacidades 
60% 

 

Assiduidade Compreensão e aplicação de conhecimento  15% 

Pontualidade Rigor/Brio na execução da unidade  15% 

Comportamento Representação das formas  10% 

Relacionamento Interpessoal Comunicação visual de ideias/ expressão  10% 

Motivação / Interesse Domínio das técnicas /materiais  10% 

Organização 

Material 

Autonomia 

Colaboração nos trabalhos de 
grupo 

Critérios de Avaliação 



Trazer na próxima aula 
 

Bloco A3 

 

Diversos materiais riscadores 

 

Outros: revistas, papel de lustro, aguarelas. 


