
	

	

	
	

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: Secundário  Disciplina: Expressão Plástica  Ano: 11º  Curso: Técnico de Apoio à Infância 
 
 

Planificação Anual 

Sequências Conteúdos Programáticos 
Tempos 

letivos/Horas 

Módulo 5 
Expressão Plástica Bidimensional  

1. Características dos materiais e suportes   
1.1. Materiais: aguarela, tinta de óleo, acrílica, têmperas, guache, 

papéis recortados, vidro colorido, tecidos, entre outros   
1.2. Suportes: vários tipos de papel, cartolinas, telas, placas de madeira, 

azulejo, ou qualquer outra superfície adequada para desenhar, 
riscar, grafitar, colar...)  

2. Manipulação de materiais e suportes  
3. Composição global 

36 

Módulo 6 
Expressão Plástica Tridimensional 

1. Materiais e suportes   
1.1. Materiais naturais: barro, conchas ou areia   
1.2. Materiais sintéticos: fibra de vidro, telas plásticas  
1.3. Materiais recuperados: fios metálicos, caricas, latas panos, 
embalagens, cacos de loiça  

2. Manipulação dos materiais 

36 

Módulo 7 
Práticas de Representação Aplicada I 

1. Correlação de instrumentos e materiais  
2. Embalagens: utilização de papéis vários - banana, algodão, canson, 
musgami, entre outros  
3. Técnicas, materiais e suportes vários para realização de fantoches  
4. Máscaras: gesso, pasta de papel, cartão, papéis diversos, entre outros) 

24 

Módulo 8 
Oficina – O Processo Criativo I 

1. Manipulação dos materiais  
2. Apresentação de um projecto  
3. Aplicação correcta das várias técnicas adquiridas 

24 

 



 
Critérios de Avaliação/Ponderação 

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

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 5 
• Distingue diferentes materiais e suportes. �  
• Aplica diferentes técnicas de expressão plástica. �  
• Reconhece as noções básicas de Geometria plana. �  
• Reconhece as noções básicas de composição visual. �  
• Desenvolve a sensibilidade estética e a capacidade criadora. �  
• Aplica as tecnologias da arte bidimensional. 

10% 
20% 
10% 
10% 
30% 
20% 

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 6 
• Modela diferentes técnicas em função dos materiais aplicados. �  
• Constrói figuras animadas através de conjuntos de figuras tridimensionais 

simples: cone, esfera, cubo, prisma, cilindro, troncos cónicos, entre outros. �  
• Aplica a tridimensionalidade recorrendo essencialmente a três recursos 

técnicos: talhe direto, modelação ou construção de volumes. 

30% 
40% 
30% 

Módulo 7 
• Constrói vários tipos de fantoches, aplicando diferentes técnicas. �  
• Realiza enfiado de peças: colares, pulseiras, grinaldas, espanta espíritos, 

mobile, entre outros (com possibilidade de movimento). �  
• Constrói e monta vários tipos de embalagens em diversos tipos de materiais. �  
• Soluciona problemas que possam surgir no processo construtivo. 

30% 
30% 
20% 
20% 

Módulo 8 
• Elabora um trabalho a partir de um projeto. �  
• Planifica uma atividade de expressão plástica. �  
• Aplica as técnicas adquiridas ao longo da formação. �  
• Aplica conhecimentos adquiridos na disciplina de Expressão Corporal, Dramática  

e Musical (promoção da interdisciplinaridade) 

20% 
20% 
30% 
30% 



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. 

 

Níveis de Desempenho 

Tendo em conta as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (linguagens e textos; informação 
e comunicação; raciocínio e resolução de problemas; pensamento crítico e pensamento criativo; relacionamento interpessoal; 
desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; sensibilidade estética e artística; saber científico, técnico e 
tecnológico; consciência e domínio do corpo), os descritores de desempenho são os seguintes: 

 

(Muito Bom) 
18 a 20 valores 

 

O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas, evidenciando não ter 
qualquer dificuldade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a 
plenitude das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Bom) 
14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas, evidenciando ter muita 
facilidade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a maior 
parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Suficiente) 
10 a 13 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas, 
evidenciando ter pequenas dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de 
forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Insuficiente) 
0 a 9 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas, 
evidenciando ter dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e 
atitudes.  

 


