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PLANO DE ORGANIZAÇÃO DA ACTIVIDADE LECTIVA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

PROFESSOR ESTAGIÁRIO PROFESSOR COOPERANTE DEPARTAMENTO CURRICULAR GRUPO DE RECRUTAMENTO 

Alda Amaro Dr. João Paulo Trigueiros Expressões Artes Visuais (600) 

ÁREA CURRICULAR DURAÇÃO / DATA HORÁRIO ANO / TURMA 

Educação Visual 
9 Blocos de 45 minutos 

De 06-03-2012 a 23-03-2012 

Terça: 15:50H – 16:35H 

Sexta: 11:45H – 13:15H 
9º C 

 

ACTIVIDADE 

Elaboração de uma composição de sensibilização ao tema do tabagismo. Com o objectivo de participar no XIV 
Concurso de Desenho e de Composição, “Fumar porque não se deve fazer”, na Modalidade de Desenho. Promovido 
pela Liga Portuguesa contra o Cancro, núcleo Regional do Centro.   

A proposta de trabalho vem na sequência dos exercícios anteriores e que pretende uma articulação na aplicação de 
conhecimentos que vêm a ser desenvolvidos (noção de volume/profundidade/cor/gradação de nitidez, etc), com 
novos conhecimentos: o Papel da Imagem na Comunicação. 

A actividade é articulada transdisciplinarmente com a Área Curricular de História, pela abordagem da cor, na  
corrente artística o Fauvismo, através de obras do pintor Matisse e do qual os alunos já têm conhecimentos do ano 
anterior, também com a Área Curricular de Educação Física na qual se procedeu à sensibilização do tema referido no 
concurso, pelo rastreio ao monóxido de carbono na comunidade escolar.  

CONTEXTUALIZAÇÃO / CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

UNIDADE DIDÁCTICA • Papel da Imagem na Comunicação. 

TRANSDISCIPLINARIDADE 

• Área Curricular: História 

––  Ruptura e Inovação Cultural: A Revolução na Arte e na Literatura (I). Corrente 
artística: Fauvismo, a utilização da cor nas obras de Matisse. 

• Área Curricular: Educação Física 

––  Melhoria da qualidade de vida, da saúde e do bem-estar; 

––  Promoção da aprendizagem dos conhecimentos relativos aos processos de elevação e 
manutenção das capacidades físicas. 

TRANSVERSALIDADE • Programa Nacional de Saúde Escolar : Promoção de hábitos de saúde saudáveis: 
Prevenção do Consumo de Substâncias Lícitas  

• XIV Concurso de Desenho e de Composição “Fumar porque não se deve fazer” 
(Regulamento e Guia de Orientação do Professor em anexo). 

––  Saúde: prevenção do cancro. 

OBJECTIVOS / COMPETÊNCIAS 

UNIDADE DIDÁCTICA ––  Reconhecer a importância das imagens no comportamento das pessoas. 

TRANSDISCIPLINARIDADE 

História 
––  Percepção da utilização da cor e o seu impacto na sociedade 

através da pintura. 

Educação Física 

––  Rastreio ao monóxido de carbono: nas actividades 
desenvolvidas na “Semana Mudasti” (de 13 a 17 de Fevereiro) 
no dia 14 de Fevereiro, com o objectivo de promover a saúde e 
bem-estar do aluno 
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––  Sensibilização aos malefícios do tabagismo na actividade física, 
no bem-estar e qualidade de vida. 

TRANSVERSALIDADE 

XIV Concurso de Desenho e de Composição “Fumar porque não se deve fazer” 

––  Sensibilização aos malefícios do tabaco; associação entre o consumo do tabaco e cancro. 

––  A liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Centro, pretende uma 
aproximação ao ensino no que se refere aos esforços de sensibilização para a 
problemática do tabagismo e sua prevenção, procurando uma actuação conjunta ao nível 
da prevenção primária do cancro. Sendo este concurso/projecto sobre a temática do 
tabagismo que tem como principais objectivos: 

� Sensibilizar os alunos, agentes educativos e toda a comunidade escolar para a 
problemática do tabagismo; 

� Sensibilizar os alunos, agentes educativos e toda a comunidade escolar para a 
problemática do cancro do pulmão; 

� Actuar ao nível da prevenção do tabagismo e da doença oncológica associada a 
este hábito, em contexto escolar, de forma a diminuir a incidência do consumo de 
tabaco e do cancro; 

� Actuar ao nível da cessação tabágica, em contexto escolar, contribuindo para a 
diminuição da prevalência dos fumadores e risco de desenvolvimento de cancro; 

� Sensibilizar os pais para os malefícios do tabagismo, contribuindo para a 
diminuição do consumo de tabaco nos mesmos e tornando-os agentes activos nos 
esforços de prevenção do tabagismo entre os jovens. 

ESTRATÉGIAS / METODOLOGIA (Desenvolvimento da Actividade) 

DATA / DURAÇÃO/SALA DESENVOLVIMENTO 

06/03/2012 (45min) 

Sala 6 do CTE 

• Resumo dos conteúdos e trabalhos efectuados ao longo do ano. 

• Lançamento da proposta de trabalho: XIV Concurso de Desenho e de Composição 
“Fumar porque não se deve fazer”, com uma apresentação em PowerPoint: conteúdos, 
objectivos e parâmetros de avaliação; 

• Será entregue a cada aluno uma cópia do regulamento do concurso e lido em voz alta 
pelos alunos (cada aluno vai sublinhar os aspectos mais relevantes do concurso); 

• Esclarecimento de dúvidas; 

• Pesquisa sobre o tema proposto no concurso em grupo de dois alunos, com recurso à 
Internet (motor de busca Google). A pesquisa deve ser registada no programa da 
Microsoft Word (Imagens, texto, etc) e o documento deve ser enviado para o seguinte 
endereço electrónico: aldaamaro7@gmail.com e também para o próprio email do aluno 
(que deverá imprimir e trazer na próxima aula).  

• Relacionamento das aprendizagens da aula com as da próxima.  

09/03/2012 (90min) 

Sala 17 

Bloco 1 – 45 m 

• Relacionamento das aprendizagens, dos conteúdos transversais e transdisciplinares. 

• Apresentação em PowerPoint: Papel da imagem na comunicação; Fauvismo (cor), 
exemplos de obras do pintor Matisse; resumo dos objectivos da Unidade de Trabalho; 
parâmetros de avaliação. 

• Distribuição de uma Ficha de apoio: conteúdos. 

• Distribuição de uma ficha de trabalho: objectivos, parâmetros de avaliação e das diversas 
fases de desenvolvimento da Unidade de Trabalho. 

• Distribuição de um Formulário de Candidatura, Modelo B: o aluno juntamente com o 
Encarregado de Educação irá preencher, sendo que o Encarregado de Educação terá de o 
assinar para autorizar a participação do aluno no concurso. 

• Esclarecimento de dúvidas. 
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• Inicio ao desenvolvimento da proposta de trabalho: cartaz (estudos). 

Bloco 2 – 45m 

• Continuação do desenvolvimento da proposta de trabalho: estudos. 

• Relacionamento das aprendizagens, dos conteúdos transversais e transdisciplinares. 

13/03/2012 (45min) 

Sala 17 

• Relacionamento das aprendizagens, dos conteúdos transversais e transdisciplinares. 

• Continuação do desenvolvimento da proposta de trabalho: cartaz (proposta final). 

• Esclarecimento de dúvidas. 

• Relacionamento das aprendizagens. 

16/03/2012 (90min) 

Sala 17 

• Relacionamento das aprendizagens, dos conteúdos transversais e transdisciplinares. 

• Continuação do desenvolvimento da proposta de trabalho: cartaz (proposta final). 

• Esclarecimento de dúvidas. 

• Relacionamento das aprendizagens. 

20/03/2012 (45min) 

Sala 17 

• Relacionamento das aprendizagens, dos conteúdos transversais e transdisciplinares. 

• Continuação do desenvolvimento da proposta de trabalho: cartaz (proposta final). 

• Esclarecimento de dúvidas. 

• Relacionamento das aprendizagens. 

23/03/2012 (90min) 

Sala 17 

Bloco 1 – 45 m 

• Relacionamento das aprendizagens, dos conteúdos transversais e transdisciplinares. 

• Conclusão do desenvolvimento da proposta de trabalho: cartaz (proposta final). 

• Entrega dos trabalhos (cartazes).  

Bloco 2 – 45m 

• Último bloco de aulas do 2º período.  

• Distribuição de duas fichas de Auto-avaliação do aluno: uma de registo do professor e 
outra fornecida pela escola. 

• Considerações finais e reflexão das actividades desenvolvidas ao longo do ano, com maior 
relevância para a última unidade de Trabalho. 

RECURSOS / MATERIAL NECESSÁRIO 

PROFESSOR ALUNO 

06/03/2012 

• Ficha de Registo de observação de aula: avaliação. 

• Sala de informática com vídeo projector 

• Internet /computadores 

• PowerPoint: conteúdos, objectivos e parâmetros de avaliação; 

• Regulamento: XIV Concurso de Desenho e de Composição “Fumar porque não se 
deve fazer” (14 cópias) 

09/03/2012  

• Computador com vídeo projector 

• Ficha de Registo de observação de aula: avaliação. 

• PowerPoint: Papel da imagem na comunicação; Fauvismo (cor), exemplos de obras 
do pintor Matisse; resumo dos objectivos da Unidade de Trabalho; parâmetros de 
avaliação. 

• Distribuição de uma Ficha de apoio: conteúdos (14 cópias) 

• Distribuição de uma ficha de trabalho: objectivos, parâmetros de avaliação e das 
diversas fases de desenvolvimento da Unidade de Trabalho (14 cópias) 

• Marcador; 

• Pen USB 

• Lápis grafite; 

• Lápis de cor; 

• Papel cavalinho A4; 

• Carvão; 

• Tintas; Guache; 

• Régua e esquadro; 

Compasso; 
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• Formulário de Candidatura, Modelo B (14 cópias) 

De 13/03/2012 a 20/03/2012 

• Ficha de Registo de observação de aula: avaliação. 

• Computador com vídeo projector 

23/03/2012 

• Ficha de Registo de observação de aula: avaliação. 

• Duas fichas de Auto-avaliação do aluno: uma de registo do professor e outra 
fornecida pela escola (14 cópias) 

ALUNOS COM PEDAGOGIA DIFERENCIADA 

Flávia Afonso Nº 9 – a aluna não necessita de um acompanhamento especial, a situação de saúde está controlada e 
em nada é afectada com as metodologias pedagógicas usadas para a turma, apesar de estar sinalizada com NEES 
(Necessidades Educativas Especiais) a aluna está adaptada. 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

DOMÍNIO DAS CAPACIDADES E APTIDÕES 60% DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES 40% 

Ficha de registo de trabalhos/exercícios (60%) 

• Aplicação e alargamento de conhecimentos (20%) 

• Criatividade / originalidade / espontaneidade (20%) 

• Comunicação visual de ideias (20%) 

• Motivação/Interesse (20%) 

• Organização (20%) 

 

Ficha de registo de observação de aula 

• Assiduidade/pontualidade (25%) 

• Motivação/Interesse (25%) 

• Comportamento / Relacionamento Interpessoal (25%) 

• Autonomia (25%) 

 


