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Comunicação 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS 

- Formas de comunicação Conhecer formas de comunicação  
 Produzir objectos plásticos explorando temas, ideias e situações 
- Códigos de comunicação visual Identificar diversos códigos visuais 
 Utilizar a simbologia visual com intenção funcional 
- Estrutura da mensagem visual Utilizar expressivamente os diversos elementos visuais 
 Conceber objectos gráficos aplicando regras da comunicação 

visual 
- A obra de arte erudita e popular Identificar e caracterizar uma obra de arte 

 
 

Gramática da expressão visual 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS 

- Ponto Estabelecer interpretações quanto à relação de grandeza, ao 
aspecto gráfico e ao número 

- Linha Identificar a linha quanto ao aspecto visual, à orientação no 
espaço, à ralação com outras linhas e quanto à linha em si 
mesma 

- Textura Caracterizar quanto ao aspecto visual 
- Volume Identificar e caracterizar a tridimensionalidade 

 
 

Forma 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS 

Elementos formais Identificar os elementos que definem e caracterizam uma forma 
               - Relação entre as formas e os factores 
que as condicionam 

Relacionar as partes com o todo e entre si (proporções) 

 Reconhecer a influência da luz na percepção da forma e dos 
seus elementos 

 Compreender que a forma aparente dos objectos pode variar 
com o ponto de vista 

             - Valor estético da forma Relacionar a forma com as suas funções 

 Relacionar as características dos objectos com a sua 
operacionalidade e qualidade 

 Intervir na qualidade do envolvimento, criando formas, 
modificando-as ou estabelecendo entre elas novas relações 

 
 

Luz - Cor 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS 

- Natureza da cor Reconhecer a influência da luz na definição cromática 
 Organizar conhecimentos e experiências adquiridas sobre a cor 
 Discriminar diversos tons de uma mesma cor 
- A cor no envolvimento Efectuar registos cromáticos 
 Simbologia da cor 
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Espaço 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS 

- Relatividade dos objectos no espaço Utilizar, tanto na linguagem verbal como na linguagem gráfica, 
os conceitos vertical, horizontal, oblíquo 

- Organização do espaço Ter exigências de funcionalidade e de equilíbrio visual, quer na 
criação quer na apreciação de espaços bi e tridimensionais 

- Representação do espaço Utilizar na representação do espaço a dimensão, a luz-cor e a 
transparência/opacidade 

 
 

Movimento 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS 

- Tipo de movimento Relacionar o movimento com a mudança de posição no espaço 
- Produção de movimento Utilizar forças naturais de forma adequada a movimentos que 

pretende produzir 

 
Estrutura 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS 
Reconhecer que a estrutura pode ser encarada como suporte ou 
como organização dos elementos de formas naturais ou 
artificiais 

- Estrutura da formas 

Registar graficamente formas, partindo do entendimento das 
estruturas 
Relacionar a estrutura dos materiais com o seu comportamento - Estrutura dos materiais  
Construir formas tridimensionais, tendo em conta a sua estrutura 

 
 

Geometria 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS 

- Formas e estruturas geométricas no 
envolvimento 

Identificar formas geométricas no envolvimento natural ou 
criado pelo homem 
Executar traçados geométricos simples na resolução de 
problemas práticos: 
- rectas paralelas e perpendiculares 
- construção do quadrado e do rectângulo 
- divisão do segmento de recta em partes iguais 
- divisão da circunferência em 2, 3, 4 e 6 partes iguais 

- Operações na resolução de diferentes 
problemas 

Utilizar instrumentos de desenho geométrico com preocupação 
de rigor 

 
 

Medida 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS 

Conhecer os factores a considerar para efectuar uma medição - Métodos de medição 
Formas expeditas de medição 

- Unidades básicas de medida Conhecer unidades de medida 
Utilizar instrumentos de medição - Instrumentos de medição 
Reconhecer a conveniência das medições rigorosas 
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Material 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS 

Conhecer a origem e propriedades físicas dos materiais 
utilizados 

- Origem e propriedades 

Relacionar as propriedades dos materiais com a sua aplicação 
Conhecer formas de transformação de matérias-primas em 
materiais 

- Transformação de matérias-primas 

Utilizar técnicas específicas 
Reconhecer a importância do impacto ambiental provocado pelo 
do uso excesso de materiais / objectos  

- Impacto ambiental 

Aproveitar e reciclar materiais 

 
 

Trabalho 
 

CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS 
Planificar as diversas fases de execução de um trabalho  
Preparar as condições necessárias para o trabalho  

- Produção e organização 

Distinguir actividade artesanal e actividade industrial 
Relacionar as necessidades do homem com a descoberta das 
técnicas 
Relacionar as características dos materiais com as técnicas para 
a sua transformação 

- Relação técnicas / materiais 

Utilizar correctamente máquinas e ferramentas 
- Higiene e segurança Cumprir normas de segurança e higiene no trabalho  

 
 

Energia 
CONTEÚDOS COMPETÊNCIAS 

- Recursos energéticos Identificar fontes de energia 

 
 
 

 
 
 
 
Nota:  

Os conteúdos a desenvolver não pressupõem uma abordagem sequencial. O facto de as 
competências específicas enunciadas neste documento se encontrarem organizadas de acordo 
com uma determinada estrutura não significa que essa ordem seja um critério a seguir 
sistematicamente. 

 


