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Nível de Ensino:Secundário  Disciplina: Expressão Plástica  Ano: 11º  Curso: Técnico de Ação Educativa 

 

 

Planificação Anual 

Sequências Conteúdos Programáticos 
Tempos 

letivos/Horas 

Módulo 1 (Código da UFCD: 10658) 
 
Recursos e materiais educativos 
 

 

1. Experimentação com cor 

1.1 Manipulação de materiais corantes 
1.2 Perceção da riqueza cromática 
1.3 Identificação das cores primárias e secundárias 
1.4 Expressividade e simbologia da cor 
1.5 Composições figurativas 
1.6 Composições não figurativas 

2. Exploração e aplicação de diferentes técnicas pictóricas 

2.1 Pintura sobre diferentes texturas e com diferentes utensílios (pincel, 
esponja, rolo, vegetais e outros) 

2.2 Pintura líquida (jacto, gota a gota, impressão, salpicada, e outros) 
2.3 Estampagem (dedos, mãos, cortiça, corda, vegetais) 
2.4 Colagem (papel e outros materiais) 
2.5 Mosaicos (tecidos, elementos de reciclagem e outros materiais) 
2.6 Vitrais (papel transparente e outros materiais) 

3. Correlação de instrumentos e materiais alternativos 

3.1. Embalagens - utilização de papéis vários - banana, algodão, canson, 

30 (Unidades 
letivas de 50 min) 

 
25 Horas 

 



musgami, entre outros 

3.2. Técnicas, materiais e suportes para realização de fantoches 

a. Máscaras - gesso, pasta de papel, cartão, papéis, outros 
b. Enfiado de peças - colares, pulseiras, grinaldas, espanta espíritos, 

mobile, entre outros (com possibilidade de movimento 

Módulo 2 (Código da UFCD: 4271) 
 
Oficina de expressão dramática 

 
1. Formas animadas 
 
1.1 Animação de objectos 
1.2 Fantoches e marionetas 
1.3 Tipos e formas de manipulação 
1.4 Da tradição à modernidade 

 
 

2.  Teatro de sombras 
 
1.1 O corpo em negativo 
1.2 As mãos que contam 
1.3 Objectos em contraluz 
1.4 Formas e técnicas 

 
 

3.  A Máscara 
 
1.1 Do rito mágico ao espectáculo 
1.2 A máscara que esconde e revela: tipos e funções 
1.3  Jogos de máscaras 
1.4  A comediadell’arte e o teatro da máscara 

 

30 (Unidades 
letivas de 50 min) 

 
25 Horas 

 

 
Módulo 3 (Código da UFCD:10669) 
 
Expressão plástica bidimensional  

 

1. Caraterísticas dos materiais e suportes 

a. Materiais 

 



1.1. Aguarela 

1.2. Tinta de óleo 

1.3. Acrílica 

1.4. Tempera 

1.5. Gauche 

1.6. Papéis recortados 

1.7. Vidro colorido 

1.8. Tecidos, entre outros 

b. Suportes 

1.1. Vários tipos de papel 

1.2. Cartolinas 

1.3. Telas 

1.4. Placas de madeira 

1.5. Azulejo 

1.6. Tipos de superfície adequada para desenhar, riscar, grafitar, 
colar 

 

2. Manipulação de materiais e suportes 

 

3. Composição global 

 

 

 



Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveisseguintes: 

Ainda está longe de um 
desempenho razoável 

Ainda não desempenha 
razoavelmente 

Desempenha 
razoavelmente 

Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

Módulos/Descritores Ponderação Instrumentos de Avaliação 

 
Módulo 1 
 

• Reconhece materiais educativos. 

• Aplica técnicas de manipulação de materiais educativos. 
 

 
 

50% 
50% 

Guiões de trabalho 
Trabalhos apresentados 
Questões de aula 
Participação oral 
Apresentação de trabalhos 
Contributos dados para as 
atividades de articulação 
curricular 
Contributos dados para 
outras atividades de 
complemento ou 
extracurriculares 
Auto e heteroavaliação 

 
Módulo 2 
 

• Constrói e montar vários tipos de peças com base em materiais educativos 
diversificados 

 
 
 

100% 
 

 

 
Módulo 3 
 

• Produz peças conjugando materiais educativos diversificados. 
 

100% 

Notas: 
- a avaliação é sempre formativa, mesmo a que resulta de uma classificação no juízo globalizante do módulo; 
- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 

- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos os descritores dos temas/módulos e conhecimentos, capacidades e atitudes que estão a 

ser avaliados; 

- a dificuldade registada num determinado momento do módulo não deve ser considerada na avaliação final, quando se deteta que o aluno já superou o 

problema. 

 

Diretor
Imagem colocada


