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Agrupamento de Escolas Padre António de Andrade 

Escola Básica e Secundária Padre António de Andrade 

Planificação Anual 

 Desenho A – 10.º Ano Turma: A (CCH - CT/AV) 

Ano Letivo 2022|2023  

1.º Período – 59 aulas | 2.º Período – 61 aulas | 3.º Período – 37 aulas 

 

ACTIVIDADES 
1.º Período 
(62 dias) 

2.º Período 
(61 dias) 

3.º Período 
(40 dias) 

Total 
(163 dias) 

Tempos letivos previstos 
(de 50 minutos) 

Apresentação 2 - - 2 

Av. Diagnóstico 2 - - 2 

Fichas de Avaliação - - - - 

Correção - - - - 

Auto e heteroavaliação 1 1 1 3 

Unidades de ensino 54 60 36 150 

Total de tempos letivos por período 59 61 37 157 

 

ORGANIZADOR/ 
BLOCOS 

Domínio/Tema 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E 

ATITUDES 
O/A aluno/a deve ficar capaz de: 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO 
ORIENTADAS  

PARA O PERFIL DOS ALUNOS 
(Exemplos de ações a desenvolver na disciplina) 

DESCRITORES 
DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
CALENDARIZAÇÃO 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

 
 
 
 
 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 
 
 
 
 

EXPERIMENTAÇÂO E 
CRIAÇÃO 

1. Visão  
1.1. Perceção visual e mundo envolvente;  
     1.1.1. O meio ambiente como fonte de 
estímulos;  
          1.1.1.1. Estímulos visuais: a luz como 
fonte de informação;  
          1.1.1.2. Estímulos não visuais: 
perceção auditiva, perceção olfativa, 
perceção táctil, perceção gustativa;  
          1.1.1.3. Outros estímulos (culturais e 
sociais).  
2. Materiais  
2.1. Suportes: papéis e outras matérias, 
propriedades do papel (espessuras, texturas, 
cores), formatos, normalizações e modos de 
conservação;  
2.2. Meios atuantes: riscadores (grafite e 

Promover estratégias que envolvam aquisição de 
conhecimento, informação e outros saberes, relativos aos 
conteúdos das AE, que impliquem:  
A compreensão dos contextos culturais em que se 
inserem as diferentes manifestações artísticas. O 
conhecimento e a exploração intencional dos elementos 
estruturais da linguagem plástica e visual. A necessidade 
de rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos, 
através da seleção de informação pertinente e do 
estabelecimento de relações intra e interdisciplinares.  
 
Promover estratégias que estimulem a criatividade 
dos/as alunos/as, como por exemplo:  
Articulação de atividades e exercícios que valorizem, 
simultaneamente a descoberta e a interrogação, a 
aprendizagem prática e a compreensão conceptual, a 
expressão pessoal e a reflexão individual e coletiva. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado (A, B, 
G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
Criativo (A, C, D, 
J)  
 
 
 
 

1.º Período 

160489 
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afins), aquosos (aguada, têmperas, aparos e 
afins) e seus formatos (graus de dureza, 
espessuras e modos de conservação)  
3. Procedimentos  
3.1. Técnicas  
     3.1.1. Modos de registo 
          3.1.1.1. Traço: natureza e carácter 
(intensidade, incisão, texturização, 
espessura, gradação, amplitude mínima e 
máxima do movimento, gestualidade)  
          3.1.1.2. Mancha: natureza e carácter 
(forma, textura, densidade, transparência, 
cor, tom, gradação)  
          3.1.1.3. Misto: combinações entre traço 
e mancha e experimentação de novos modos 
(colagem)  
     3.1.2. Modos de transferência  
          3.1.2.1. Quadrícula, decalque, 
pantógrafo • Estudo de formas naturais (de 
grande e de pequena escala)  
• Estudo de formas artificiais, contextos e 
ambientes (objetos artesanais, objetos 
industriais e espaços interiores e exteriores)  
• Estudo de objetos com apontamento das 
convergências perspéticas. 

Criação de unidades de trabalho que valorizem a 
exploração prática assim como o questionamento e a 
reflexão crítica sobre o desenho. Utilização de uma 
metodologia faseada no desenvolvimento dos trabalhos 
de desenho e no processo criativo e inventivo de 
imagens. Participação em trabalhos e/ou projetos 
(envolvendo turma, escola e/ou a comunidade) que 
explorem temas transversais a várias disciplinas, de 
forma a promover a reflexão participada e a ação 
proativa sobre questões identitárias e de cidadania 
democrática. 
 
Promover estratégias que desenvolvam o pensamento 
crítico e analítico dos/as alunos/as, através:  
Da reflexão crítica sobre os conhecimentos e suas 
interpretações possíveis. Do estímulo da capacidade de 
agir utilizando processos de pensar e de fazer artísticos 
como forma de ação e de participação cívica. Da análise 
dos seus trabalhos e a dos seus colegas, sustentada 
com os conhecimentos adquiridos em diferentes 
situações de observação e análise e tendo em conta os 
seus contextos de elaboração. Da autoavaliação dos 
seus trabalhos, sustentada pelos conhecimentos 
adquiridos na disciplina de Desenho, utilizando 
vocabulário específico da linguagem visual. 
 
Promover estratégias que envolvam, por parte do/a 
aluno/a:  
A combinação de atividades e exercícios que valorizem, 
simultaneamente, a descoberta e a interrogação, a 
aprendizagem prática e a compreensão conceptual, a 
expressão pessoal e a reflexão individual e coletiva. O 
registo da observação de objetos e espaços, bem como 
de ideias, reflexões, vivências e experiências, de uma 
forma sistemática (diário gráfico), que poderão ser 
utilizadas no seu trabalho individual e/ou coletivo. O 
reconhecimento da importância do desenho como forma 
de pensar e de comunicar. À reflexão crítica sobre os 
conhecimentos específicos da disciplina e suas 
interpretações possíveis.  
 
Promover estratégias que requeiram/induzam, por parte 
do/a aluno/a:  
A compreensão da diversidade cultural e artística 
possibilitando o reconhecimento valorativo da diferença. 
A partilha de ideias, no sentido de encontrar soluções e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indagador/ 
Investigador (C, 
D, F, H, I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro (A, B, E, F, 
H) 
 

          3.1.2.2. Projeção, infografia, fotocópia 
e outros processos fotomecânicos.  
3.2. Ensaios  
     3.2.1. Processos de análise  
          3.2.1.1. Estudo de formas • 
Estruturação e apontamento (esboço)  
     3.2.2. Processos de síntese       
          3.2.2.1. Transformação  
• Gráfica: ampliação, sobreposição, rotação, 
nivelamento, simplificação, acentuação e 
repetição  
• Infográfica: utilização de filtros  
• Invenção: construção de formas, texturas, 
padrões aprofundamento.  
4. Sintaxe  
4.1. Conceitos estruturais da linguagem 
plástica: forma pontual, forma linear, forma 
pluridimensional, valor, cor, textura, escala, 
espaço, ritmo, equilíbrio, movimento e 
unidade. 4.2. Domínios da linguagem plástica  
     4.2.1. Forma  

2.º Período 
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          4.2.1.1. Figura positiva e figura 
negativa: figura e fundo, forma e informe, 
limite, contorno e linha 
           4.2.1.2. Plano e superfície  
• Linhas: linhas medianas, linhas diagonais, 
linhas oblíquas  
• Centro, campo e moldura  
     4.2.2. Cor  
          4.2.2.1. Natureza física da cor  
• Cor e luz: espectro eletromagnético de 
radiação e estrutura retínica  
• Cor como sensação e suas dimensões: 
cambiante, luminosidade e saturação 

de compreender o ponto de vista dos outros. 
 
Promover estratégias que envolvam, por parte do/a 
aluno/a:  
A justificação da intencionalidade das suas composições, 
referindo o modo como organizou os elementos no 
campo visual. A integração consciente, nos trabalhos que 
realiza, dos conhecimentos adquiridos ao longo da 
aprendizagem. O registo de esboços, notas e reflexões 
num diário gráfico que deve acompanhar o seu processo 
de trabalho. A organização de um portefólio (digital e/ou 
físico) para ilustrar o processo de desenvolvimento do 
seu trabalho.  
 
Promover estratégias que motivem o/a aluno/a:  
A uma análise crítica dos seus trabalhos e a dos seus 
colegas, sustentada com os conhecimentos adquiridos 
em diferentes situações de observação e análise e tendo 
em conta os seus contextos de elaboração.  
 
Promover estratégias que proporcionem ao/à aluno/a a 
oportunidade de:  
Apresentar um portefólio (digital e/ou físico) em contexto 
de aula, para explicitar o trabalho desenvolvido. 
Participar em diversos contextos comunicativos, através 
do discurso verbal e de intervenções de natureza 
gráfica/plástica/visual. Participar de forma colaborativa na 
organização de exposições coletivas em que os seus 
trabalhos estejam incluídos. 
 
Promover estratégias envolvendo tarefas em que, com 
base em critérios estabelecidos, se oriente o/a aluno/a 
para:  
A autoanálise e autoavaliação dos seus trabalhos, 
sustentada pelos conhecimentos adquiridos, utilizando 
vocabulário específico da linguagem visual. O 
desenvolvimento do nível de autoexigência, no contexto 
das aprendizagens e da elaboração dos seus trabalhos.  
 
Promover estratégias que proporcionem oportunidades 
para o/a aluno/a:  
Colaborar em trabalhos ou projetos coletivos, utilizando a 
linguagem do Desenho e das Artes Visuais. Participar em 
projetos de trabalho (turma/escola/comunidade), partindo 
da abordagem de temas transversais ou que integrem 
conteúdos de várias disciplinas. Conceber e organizar 

 
 
Sistematizador/ 
organizador (A, 
B, C, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questionador (A, 
F, G, I, J) 
 
 
 
 
Comunicador (A, 
B, D, E, H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
 
 
 
 
 
 
Participativo/ 
colaborador (B, 
C, D, E, F) 
 
 
 
 

2.3. Infografia: tipos de ficheiro gráfico, graus 
de compressão, número de cores, 
codificação da cor, captura de imagem, 
alteração de dimensão em pontos de ecrã.  
4.2.3. Espaço e volume  
          4.2.3.1. Organização da profundidade  
• Noções básicas de profundidade e extensão  
• Alguns processos de sugestão de 
profundidade: sobreposição, convergência, 
deformação  
          4.2.3.2. Organização da 
tridimensionalidade  
• Objeto: massa e volume  
• Luz: claridade, sombras (própria e 
projetada), claro/escuro. 
5. Sentido  
5.1. Visão sincrónica do desenho  
5.2. Visão diacrónica do desenho 

3.º Período 
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exposições coletivas com os seus trabalhos e/ou projetos 
desenvolvidos de forma multidisciplinar. 
 
Promover estratégias e modos de organização das 
tarefas que impliquem, por parte do/a aluno/a:  
A interiorização de métodos de trabalho individual, no 
sentido da autorregulação. O respeito pelos prazos 
estabelecidos para a execução do trabalho solicitado 
pelo/a docente.  
 
Promover estratégias que induzam:  
À organização e preservação dos espaços, bem como 
dos materiais e equipamentos, de acordo com as regras 
elaboradas em grupo e/ou pelo/a docente. À 
disponibilidade de estar atento às necessidades dos seus 
pares e da comunidade, podendo exercitar formas de 
participação. À valorização dos saberes do outro, 
compreendendo as suas intenções e ajudando-o a 
expressar e argumentar as suas ideias. 

 
 
 
Responsável/ 
autónomo (C, D, 
E, F, G, I, J)  
 
 
 
 
Cuidador de si e 
do outro (B, E, F, 
G) 

 
 
Perfil do aluno (Áreas de Competências) 
 

A. Linguagens e textos 

B. Informação e comunicação 

C. Raciocínio e resolução de problemas 

D. Pensamento crítico e pensamento criativo 

E. Relacionamento Interpessoal 

F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G. Bem-estar, saúde e ambiente 

H. Sensibilidade estética e artística  

I. Saber científico, técnico e tecnológico 

J. Consciência e domínio do corpo 


