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ANO

METAS DE APRENDIZAGEM
Domínios/Objetivos Gerais

5.1: Explorar a textura, identificando-a em
espaços ou produtos (rugosa, lisa,
brilhante, baça, áspera, macia, tácteis,
artificiais, visuais).

REPRESENTAÇÃO (R8)
(5)

(7)

(8)

CONTEÚDOS

DESCRITORES DE DESEMPENHO

Conhecer
elementos de
expressão e de
composição da
forma.

, cor,
claro/escuro, nitidez).
formais de simetria (central, axial, plana).

Distinguir
elementos de
organização na
análise de
composições bi e
tridimensionais.

7.2: Decompor um objeto simples,
identificando os seus constituintes formais
(forma, geometria, estrutura, materiais,
etc.).

Dominar tipologias
de representação
bi e tridimensional. ponto, linha e plano.

como volume e espaço.

8º
(1)

1.1: Analisar o fenómeno de
decomposição da cor, através do prisma
de Newton.
1.2: Interpretar e distinguir contributos de
teóricos da luz-cor (Issac Newton,
Wolfgang von Goethe, Johannes Itten,
Albert H. Munsell).

Compreender
conceitos teóricocientíficos do
fenómeno luz-cor.

(2)

meio envolvente.

-

).
2.2: Investigar a influencia da luz-cor no
comportamento humano.

(3)

-

.

Forma
- Dimensão
- Sobreposição
- Claro/ escuro
Elementos visuais
- Ponto
- Linha
- Plano

10

. Texturas
Características
visuais da forma
- Proporção
- Configuração
- Textura
- Cor

 A Cor

8.2:

TÉCNICA (T8)

CARGA
HORÁRIA

).
(pigm
(claro/escuro;
quente/frio; cores neutras; cores
complementares; exte
; sucessivo;
simultâneo).

).

- Luz e cor
(experiência de
Newton)
- Qualidades da cor
(tom ou matiz, valor,
saturação,
modulação de cor)
 Mistura aditiva.
- Cores primárias,
secundárias.
 Mistura subtrativa.
- Cores primárias,
secundárias e
intermédias.
- Cores
complementares.
 Contrastes de cor
- Contraste claroescuro
- Contraste quentefrio
- Contraste de cores
complementares
- Contraste sucessivo
- Contraste
simultâneo

12

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. MARIA II
EDUCAÇÃO VISUAL – 2017|2018
METAS /CONTEÚDOS DE EDUCAÇÃO VISUAL – 8º ANO

ANO

METAS DE APRENDIZAGEM
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(4)

CONTEÚDOS

DESCRITORES DE DESEMPENHO

CARGA
HORÁRIA

-

Dominar a
aquisi

.

.

e diferenças dos

.

Organização
formal

REPRESENTAÇÃO (R8)
).
(6)

Relacionar
elementos de
organizac
suporte da forma.

6.2: Distinguir

dinâmica).

, cor, textura,
movimento).

DISCURSO (D8)

vis

8º
(9)

.

, mapas,
diagramas, esquemas).
9.2: Demonstrar o poder das imagens que
i

).

Aplicar e explorar
e
visual.

).

: tema, slogan,
texto, imagens, grelhas, enquadramento e
margens).

16

Comunicação
Visual
 Design
- Forma/Função

).
(10)

- Estruturas
(maciças,
moduladas, em
concha, malhas,
módulo e padrão)
- Composição (o
peso visual das
formas: situação,
dimensão, cor,
textura e
movimento)
- A sensação de
profundidade
(sobreposição,
cor, claro-escuro,
nitidez)
- A expressão do
movimento
(movimento
implícito, repetição
de formas)
- Simetria

 Importância da
imagem na
comunicação.
- Signos visuais

8

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. MARIA II
EDUCAÇÃO VISUAL – 2017|2018
METAS /CONTEÚDOS DE EDUCAÇÃO VISUAL – 8º ANO

ANO
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CONTEÚDOS

DESCRITORES DE DESEMPENHO

CARGA
HORÁRIA

(elementos; espaços; story-board; etc.).
(11)

 Design de
comunicação
- Design gráfico
- O cartaz

.

visual.
apresentada e discriminada
posteriormente no mesmo contexto.

PROJETO (P8)
, primeiros tratados de arquitetura,
mito da cabana primitiva).

(12)

8º

 A arquitetura

12

- O arquiteto

Arquitetura e da
sua metodologia.

lise do lugar, tipologia de
projeto).
-

Metodologia da
arquitetura
(programa,
desenvolvimento
do projeto, projeto
de execução,
assistência à
execução)

-

Áreas da
arquitetura
(interiores,
reabilitação,
urbanismo,
paisagista)

, etc.).

(13)

Arquitetura
problemas.

, urbanismo).
13.2: Desenv

.

(14)

desenvolvimento
do projeto.

, que determinam
objetivos e permitem relacionar diferentes
perspetivas que acrescentam
profundidade ao tema.

.
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