
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GARCIA DE ORTA 
PLANIFICAÇÃO SINTESE ANO LETIVO DE 2022-23 

DISCIPLINA: DESENHO A  10º ANO 

 

Domínio, Tema, Conhecimentos 
Gestão do 

tempo 
 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
-Materiais, procedimentos, sintaxe. 
-Reconhecer os diferentes contextos que experiencia como fonte de estímulos visuais e não 
visuais, analisando e registando graficamente as situações que o/a envolvem. 
-Reconhecer o desenho como uma das linguagens presentes em diferentes manifestações 
artísticas contemporâneas. 
-Identificar diferentes períodos históricos e respetivos critérios estéticos, através de uma 
visão diacrónica do Desenho e de outras manifestações artísticas. 
-Conhecer diversas formas de registo - explorando-as de diferentes modos, através do 
desenho. 
-Estabelecer relações entre os diferentes elementos da comunicação visual. 

 
1º Período 
 
 
 
63 tempos  

 
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

-Materiais, procedimentos, sintaxe. 
-Reconhecer a importância dos elementos estruturais da linguagem plástica para a análise 
e produção de imagens. 
-Justificar o processo de conceção dos seus trabalhos, utilizando os princípios e o 
vocabulário específico da linguagem visual. 
-Utilizar argumentos fundamentados na análise da realidade que experiência. 
-Interpretar a informação visual e de construir novos dados a partir do que vê. 
-Desenvolver o sentido crítico, face à massificação de imagens produzidas pela sociedade 
-Distinguir suportes diversos e explorar as caraterísticas específicas e as possibilidades 
expressivas de diferentes materiais. 

 
2º Período 
 
 
68 tempos  

 
EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

-Materiais, procedimentos, sintaxe. 
-Utilizar diferentes modos de registo: traço mancha e técnica mista. 
-Reconhecer desenhos de observação, de memória e de criação em contextos distintos e de 
os explorar de diferentes formas 
-Produzir registos gráficos de acordo com diferentes variáveis (velocidade, tempo e ritmo, 
entre outras); 
-Compreender as potencialidades expressivas dos meios digitais e de explorar software de 
edição de imagem. 
-Realizar estudos de formas naturais e/ou artificiais, mobilizando os elementos estruturais 
da linguagem plástica e suas inter-relações (forma, cor, espaço e volume, movimento e 
tempo, plano, valor, textura, escala, ritmo, equilíbrio e estrutura, entre outros). 

 
3º Período 
 
 
57 tempos  

 
A identificação das Aprendizagens Essenciais de Desenho A tem por referência os domínios comuns à maioria 
das disciplinas relacionadas com a Educação Artística - a Apropriação e Reflexão, a Interpretação e 
Comunicação e a Experimentação e Criação. 
Estes Domínios, separados apenas por uma questão metodológica, devem ser entendidos como realidades 
interdependentes. 
 
Outros domínios / temas a trabalhar na Cidadania e Desenvolvimento. 
Projeto de articulação disciplinar (DAC) para desenvolvimento integrado das Aprendizagens Essenciais das 
disciplinas envolvidas. 
 
Os processos de recolha de informação serão elaborados recorrendo preferencialmente as ferramentas 
digitais. 


