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RESUMO:  

 O presente relatório constitui-se como documento de experiências vividas, 

fruto do estágio pedagógico realizado na Escola Secundária da Maia, no ano 

letivo de 2018/2019, no âmbito da conclusão de estudos do Mestrado em 

Ensino de Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. 

 A minha proposta de trabalho, denominada “Trazer Luz à Ilustração”, 

desenvolveu-se a partir de uma análise do programa da disciplina de Desenho 

A, inserida no curso Científico-Humanístico de Artes Visuais.  

 O objetivo desta proposta parte do desenvolvimento do desenho sob a 

perspetiva da comunicação visual, face às nuances da cultura visual, onde a 

Ilustração tem um lugar significativo. 

 Tendo em conta que a ilustração é um dos conteúdos programáticos 

desta disciplina, decidi apresentar uma estratégia pedagógica para desenvolver 

e estimular as competências cognitivas e expressivas do aluno através da 

criação de uma ilustração para a capa do jornal da escola. 

 O desenvolvimento desta proposta tem como principal objetivo explorar a 

ilustração, fazendo um enquadramento deste género de comunicação visual 

através do desenho na contemporaneidade, assim como desenvolver uma 

metodologia de trabalho que estimule capacidades de análise e crítica, através 

da observação e da experimentação de materiais e técnicas de desenho, de 

modo a ajudar os alunos a aplicarem estes métodos na construção de uma 

ilustração final original, dando espaço para a imaginação, fazendo uma 

interpretação pessoal a partir do tema do jornal da escola desse ano letivo:  

“Pela Paz e Dignidade Humana”. 

 O relatório está estruturado em duas partes. A primeira centra-se na 

contextualização do ensino das artes visuais, na qual se aborda o estudo 

particular do desenho e ilustração, assim como o papel da disciplina de 

Desenho na matriz curricular do curso de artes visuais no ensino secundário. A 

primeira parte encerra com considerações sobre a implicação do desenho e da 
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ilustração na aquisição de competências essenciais a desenvolver, 

determinante para o desenvolvimento da criatividade no aluno. 

 A segunda parte é composta pela descrição de todo o processo de 

ensino-aprendizagem desenvolvido com a turma do 11ºano na disciplina de 

Desenho, apresentando-se todos os parâmetros que dela fizeram parte, como 

a caracterização da escola, da respetiva turma e principalmente do 

desenvolvimento da minha proposta, onde assumo a ilustração como uma 

expressão de pensamento e comunicação de ideias. 

 O relatório termina com uma reflexão e avaliação de todo o processo de 

trabalho desenvolvido, mostrando os resultados obtidos na avaliação formativa 

e sumativa, assim como todos os dados coligidos durante o desenvolvimento 

da proposta, com o intuito de seguir todas as etapas. Nas considerações finais 

tentei chegar à compreensão do papel da ilustração na disciplina de Desenho, 

através dos resultados produzidos, de que modo foi feita a aprendizagem, se 

foi ou não significativa, não só para os alunos, mas essenciais para o meu 

desenvolvimento pessoal como futura professora de artes visuais.  

PALAVRA-CHAVE: Ensino das Artes Visuais; Desenho; Ilustração; Ilustração 

Editorial; Cultura Visual; Educação Artística; Comunicação Visual. 

ABSTRACT:   

 This report is a document of lived experiences, the result of the 

pedagogical internship held at the Escola Secundária da Maia, in the academic 

year 2018/2019, within the scope of the completion of studies of the Master in 

Teaching of Visual Arts in the 3rd cycle of basic education and secondary. 

 My work proposal, called "Bringing Light to Illustration" was developed 

from an analysis of the program of the discipline of Drawing A, inserted in the 

Scientific-Humanistic course of Visual Arts. 
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 The purpose of this proposal starts from the development of the drawing 

from the perspective of visual communication, given the nuances of visual 

culture, where Illustration has a significant place. 

 Bearing in mind that illustration is one of the syllabus of this  discipline, I 

decided to present an educational strategy to develop and stimulate the 

student's cognitive and expressive skills by creating an illustration for the cover 

of the school newspaper. 

 The development of this proposal has as main objective to explore the 

illustration, making a framework of this kind of visual communication through 

contemporary design, as well as to develop a work methodology that stimulates 

analytical and critical skills, through the observation and experimentation of 

materials and drawing techniques, in order to help students apply these 

methods in the construction of an original final illustration, giving space to the 

imagination, making a personal interpretation based on the theme of the school 

newspaper of that school year: “For Peace and Human Dignity ”. 

 The report is structured in two parts, the first focuses on the 

contextualization of the teaching of visual arts, in which it addresses the 

particular study of drawing and illustration, as well as the role of the discipline of 

Drawing in the curricular matrix of the visual arts course in teaching. secondary. 

The first part ends with considerations about the implication of drawing and 

illustration in the acquisition of essential skills to be developed, which is crucial 

for the development of creativity in the student. 

 The second part consists of the description of the whole teaching-learning 

process developed with the 11th grade class in the discipline of Drawing, 

presenting all the parameters that were part of it, such as the characterization of 

the school, the respective class and especially the development of my proposal, 

where I take the illustration as an expression of thought and communication of 

ideas. 

 The report ends with a reflection and evaluation of the entire work process 

developed, showing the results obtained in the formative and summative 

evaluation, as well as all the data collected during the development of the 

proposal, in order to follow all the steps. In the final considerations I tried to 
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reach the understanding of the role of illustration in the discipline of Drawing, 

through the results produced, how the learning was made, whether it was 

significant or not, not only for the students, but essential for my personal 

development as a future visual arts teacher. 

KEYWORDS: Teaching the Visual Arts; Drawing; Illustration; Editorial 

illustration; Visual Culture; Artistic education; Visual communication. 

RÉSUMÉ: 

 Ce rapport est un document d'expériences vécues, à la suite du stage 

pédagogique tenu à l'Escola Secundária da Maia, au cours de l'année 

académique 2018/2019, dans le cadre de l'achèvement des études du Master 

en enseignement des arts visuels dans le 3e cycle de l'éducation de base et 

secondaire. 

 Ma proposition de travail, intitulée "Bringing Light to Illustration" a été 

développée à partir d'une analyse du programme de la discipline du Dessin A, 

insérée dans le cours Scientifique-Humaniste des Arts Visuels. 

 Le but de cette proposition part du développement du dessin du point de 

vue de la communication visuelle, compte tenu des nuances de la culture 

visuelle, où l'illustration occupe une place importante. 

 Sachant que l'illustration fait partie du programme de cette discipline, j'ai 

décidé de présenter une stratégie pédagogique pour développer et stimuler les 

capacités cognitives et expressives de l'élève en créant une illustration pour la 

couverture du journal de l'école. 

 Le développement de cette proposition a pour objectif principal 

d'explorer l'illustration, de faire un cadre de ce type de communication visuelle à 

travers le design contemporain, ainsi que de développer une méthodologie de 

travail qui stimule les compétences analytiques et critiques, à travers 

l'observation et l'expérimentation de matériaux et techniques de dessin, afin 
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d'aider les élèves à appliquer ces méthodes dans la construction d'une 

illustration finale originale, en laissant de la place à l'imagination, en faisant une 

interprétation personnelle basée sur le thème du journal scolaire de cette année 

scolaire: «Pour la paix et la dignité humaine". 

 Le rapport est structuré en deux parties, la première se concentre sur la 

contextualisation de l'enseignement des arts visuels, dans laquelle il aborde 

l'étude particulière du dessin et de l'illustration, ainsi que le rôle de la discipline 

du dessin dans la matrice curriculaire du cours d'arts visuels dans 

l'enseignement. secondaire. La première partie se termine par des réflexions 

sur l'implication du dessin et de l'illustration dans l'acquisition des compétences 

essentielles à développer, ce qui est crucial pour le développement de la 

créativité de l'étudiant. 

 La deuxième partie consiste en la description de l'ensemble du 

processus d'enseignement-apprentissage développé avec la classe de 11e 

dans la discipline du dessin, présentant tous les paramètres qui en faisaient 

partie, tels que la caractérisation de l'école, la classe respective et surtout le 

développement de ma proposition, où je prends l'illustration comme expression 

de la pensée et de la communication des idées. 

 Le rapport se termine par une réflexion et une évaluation de l'ensemble 

du processus de travail développé, montrant les résultats obtenus dans 

l'évaluation formative et sommative, ainsi que toutes les données collectées 

lors de l'élaboration de la proposition, afin de suivre toutes les étapes. Dans les 

considérations finales, j'ai essayé d'atteindre la compréhension du rôle de 

l'illustration dans la discipline du dessin, à travers les résultats produits, 

comment l'apprentissage a été fait, qu'il soit significatif ou non, non seulement 

pour les étudiants, mais essentiel pour mon développement personnel en tant 

qu'avenir professeur d'arts visuels. 

MOTS CLÉS: Enseignement des arts visuels; Dessin; Illustration; Illustration 

éditoriale; Culture visuelle; Éducation artistique; Communication visuelle. 
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INTRODUÇÃO 

 O relatório que se segue é um documento reflexivo desenvolvido no 

âmbito do Curso de Mestrado em Ensino das Artes Visuais no 3º Ciclo do 

Ensino Básico e no Ensino Secundário, da Universidade do Porto. A minha 

jornada começou com a minha inscrição neste mestrado, com a finalidade de 

obter competências necessárias para a minha formação como professora. Este 

relatório tem como ponto de partida a minha experiência enquanto professora 

estagiária na Escola Secundária da Maia, no qual irei apresentar as reflexões 

sobre o meu estágio.  

 Inicialmente fui incentivada por motivações pessoais, decorrentes da 

minha formação na área do design para a escolha desta proposta. Mais tarde, 

durante o estágio e através da convivência com a turma do 11ºO na disciplina 

de Desenho A, fui anotando observações e questões nos meus diários de 

bordo, desenvolvidos ao longo de todo este caminho, que me ajudaram a criar 

inquietações relativas à escola, como detentora de aprendizagens e ao papel 

do desenho e da ilustração neste contexto.  

 Sendo a ilustração um dos conteúdos do programa da disciplina de 

Desenho, quando me foi pedido para elaborar uma proposta de trabalho com a 

turma decidi desenvolver o desenho sob a perspetiva da comunicação visual, 

incluindo “os desenhos de ilustração no contexto da cultura visual, tendo em 

conta que nesta tipologia de desenho, encontramos uma relação dialogante 

entre um texto ou uma ideia que se expõe e uma imagem ou imagens que o 

acompanham.” (Rodrigues, 2000: 111), cumprindo assim os conteúdos do 

programa da disciplina de Desenho A.  

 Vejo a ilustração com um futuro promissor, um género da comunicação 

visual, que pode desenvolver competências nas diversas maneiras de fazer, 

sentir e pensar e, por isso, ligada à criatividade. Foi nesse sentido que achei 

pertinente desenvolver a minha proposta, ao que se juntou o facto de ter 

observado que nos exames nacionais da disciplina de Desenho A, dos últimos 

seis anos, se tem dado cada vez mais relevância à ilustração nos enunciados 

das provas.  
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 Propus assim desenvolver com os alunos um projeto de ilustração, 

utilizando este género de comunicação para uma melhor comunicação e 

compreensão dos conteúdos. A ilustração é uma forma de trabalho para criar 

imagens “(…) que ilustra uma ideia ou sentimento, adquirindo uma capacidade 

comunicativa particularmente intensa e generalizada.” (Rodrigues, 2000: 112).  

 Pretendi que os alunos aprendessem e aplicassem uma metodologia de 

trabalho desenvolvendo a criatividade, levando à criação de uma ilustração, a 

partir de um tema dado, para a capa do jornal da escola: “ESTU”.  

 O principal objetivo foi abordar a ilustração, fazendo um enquadramento 

na atualidade, assim como propor aos alunos o desenvolvimento de uma 

metodologia de trabalho para fomentar a capacidade de observar e, através da 

experimentação de materiais e técnicas, fazer uma interpretação pessoal, a 

partir da construção de uma ilustração original, dando espaço para a 

imaginação.  

 Este relatório apresenta-se fundamentalmente estruturado em duas 

partes. Numa primeira centra-se no enquadramento teórico focado no Ensino 

das Artes Visuais, segue-se o estudo particular do desenho/ilustração, assim 

como a organização curricular da própria disciplina, para que deste modo 

possamos perceber a índole da disciplina onde decorreu o estágio. Depois 

reflete-se um pouco sobre a Ilustração na aprendizagem e as suas possíveis 

influências, a importância que ocupa na disciplina de Desenho como 

competência essencial a desenvolver, determinante para o desenvolvimento da 

criatividade no aluno. Creio que enquanto futuros professores temos que estar 

mais atentos à forma como refletimos sobre as práticas, devemos ser 

professores do futuro, atualizados, criativos, expressivos e sobretudo estimular 

os nossos alunos no mesmo sentido.  

 A segunda parte integra uma reflexão sobre a minha experiência no 

processo de ensino-aprendizagem desenvolvido nas minhas atividades de 

estágio com a turma do 11ºano na disciplina de Desenho A, da Escola 

Secundária da Maia, acompanhada pela professora cooperante Lídia Castro. 

Nesta parte apresento a minha estratégia pedagógica, a sua fundamentação e 

justificação, a problemática, os objetivos, todos os parâmetros que dela fizeram 
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parte, como a caracterização da escola, da respetiva turma e principalmente o 

desenvolvimento da minha proposta, onde coloco a hipótese da ilustração 

como uma expressão de pensar e comunicar uma ideia. 

 Para finalizar, apresento uma reflexão e avaliação de todo o processo de 

trabalho desenvolvido, mostrando os resultados obtidos ao longo do 

desenvolvimento da proposta, com o intuito de seguir todas as etapas por mim 

estipuladas, listando questionamentos, e apresentando os dados da avaliação 

formativa realizada assim como da avaliação sumativa, no final do período. Nas 

considerações finais procuro chegar à compreensão, através dos resultados 

produzidos, do modo como foi feita a aprendizagem, se foi ou não significativa, 

não só para os alunos mas também para o meu desenvolvimento pessoal e 

como futura profissional.
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CAPÍTULO I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

1. O ensino das Artes Visuais na atualidade  

 “Las personas analfabetas del siglo XXI serán aquellas que no sepan 

construir narrativas con imágenes” (Hernández, 2007: 27)  1

 Em Portugal, o movimento baseado no conceito de Herbert Read da 

Educação pela Arte, “(…) uma educação que actue nas dimensões biológicas,  

afectivas, cognitivas, sociais e motoras (…)” (Sousa, 2003: 61) influenciou os 

currículos do ensino da arte nas escolas a partir dos anos setenta do séc. XX. 

Segundo Eça (1999), a grande visão dos programas das disciplinas artísticas 

no ensino secundário em Portugal é sobretudo modernista, a educação visual 

centra-se na análise formal da obra de arte, na produção de objetos artísticos e 

no ensino da geometria. De igual modo os manuais escolares deixam de lado a 

análise contextual da obra de arte e as capacidades de crítica. Apesar dos 

programas criados a partir de 1991 no âmbito da reforma curricular 

apresentarem aspetos inovadores, apelando para a consciência crítica e 

análise contextual, a educação visual e as disciplinas do currículo das artes no 

ensino secundário baseiam-se essencialmente em conteúdos tecnicistas (Eça, 

1999). 

 Nos dias de hoje as imagens e a comunicação estão fortemente 

presentes nas nossas vidas, todos os dias somos “bombardeados” com 

imagens de diversos tipos (fotografias, cartazes, cinema, anúncios de televisão, 

jogos online, etc). Capacidades de leitura crítica de análise e de construção de 

imagens são competências essenciais para os cidadãos. As imagens que 

vemos todos os dias influenciam o modo como nos compreendemos e como 

compreendemos a nossa relação com os outros. (Martins e Tourinho, 2009, 

Hernández, 2007). 

 Tradução livre: “Os analfabetos do século XXI serão aqueles que não sabem construir narrativas com imagens”.  1
(Hernández, 2007: 27).
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Perante o advento de uma sociedade onde a comunicação está dominada por 

um número incalculável de imagens, os teóricos da educação artística, a partir 

dos anos 80, debruçaram-se sobre o conceito de Cultura Visual na educação 

(Efland, Freedman, Sthur, 1996). Segundo os seus seguidores a Cultura Visual 

é um campo de estudo interdisciplinar onde se cruzam áreas da semiótica, 

comunicação, História de Arte, Cultura dos Media, Linguística, Literatura, 

Cinema, etc. Para os investigadores em educação artística (Tourinho, 

Hernández, Martins) é necessário que na educação se desenvolva a 

criatividade e capacidades críticas de análise contextual das imagens para 

combater o ‘analfabetismo visual’ (Hernández, 2007). 

 Também a criatividade faz parte das competências essenciais para os 

cidadãos e é uma capacidade intrínseca para a análise crítica e construção de 

imagens. Durante o século XX, particularmente nos anos oitenta, a criatividade 

surgiu como um conceito importante no desenvolvimento pessoal e social do 

indivíduo, como Arquimedes Santos (1981) refere “Concebe-se hoje a 

educação pela arte, não como uma formação contemplativa da beleza, mas 

activamente, procurando despertar a criatividade na criança.” (Santos in Sousa, 

2003: 30).  

 Para os defensores da Cultura Visual, as artes na educação enfrentam 

um desafio de grande dimensão: ajudar a adquirir uma alfabetização visual 

crítica dentro de um sistema educacional com base na análise, na 

interpretação, na identificação e na criação de representações e de mensagens 

visuais. “(…) los estudiantes no sólo hablan, discuten sobre fuentes diversas, 

establecen relaciones, sino que dan sentido a todo ello, construyendo 

diferentes tipos de representaciones visuales.”  (Hernández, 2007: 23). 2

   A educação artística não tem como principal objetivo criar artistas, 

baseia-se essencialmente no desenvolvimento de capacidades criativas e 

críticas a partir de processos artísticos de resolução de problemas, em fazer 

com que os alunos consigam desenvolver competências, facilitando uma 

integração na sociedade em que vivemos.  

 Tradução livre:  “Os estudantes não só conversam, discutem sobre diversas fontes, estabelecem relacionamentos, mas compreendem 2
tudo isso, construindo diferentes tipos de representações visuais.” (Hernández, 2007: 23).
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Como Read (2001) refere: a educação através da arte desenvolve 

conhecimentos e capacidades sobre os quais se funda a consciência, a 

inteligência e o juízo do indivíduo humano. “É só quando esses sentidos são 

levados a uma relação harmoniosa e habitual com o mundo externo que se 

constitui uma personalidade integrada.” (Read, 2001: 8). Deveria, assim, a 

educação através da arte ajudar a criar um indivíduo crítico, consciente das 

questões inerentes ao mundo e à realidade que o rodeia. Como refere Duarte 

(1985):  
“A arte é, por conseguinte, uma maneira de despertar o indivíduo para que este 
dê maior atenção ao seu próprio processo de sentir (…) através da arte pode-
se, então, despertar a atenção de cada um para a sua maneira particular de 
sentir, sobre a qual se elaboram todos os outros processos racionais”. (Duarte, 
1985: 65-66). 

Duarte (1985) baseia-se no conceito de Read para salientar a importância da 

arte na educação, tanto na variante da educação pela arte como no campo da 

educação artística. 

1.1. A importância do ensino das Artes Visuais 

Cada vez mais a educação artística é essencial no desenvolvimento 

humano. Embora a educação artística esteja integrada no nosso sistema 

educativo, na prática as artes têm menos carga horária no currículo do que as 

disciplinas das outras áreas. 

 Como futura professora de Artes Visuais, cabe-me a responsabilidade de 

demonstrar que esta tem a mesma importância que as restantes áreas. Deste 

modo cito Bertrand Russell quando afirma que:  

“(…) the immense majority of educational institutions are hampered and 
controlled by men who do not understand the work with which they are 
interfering. The only way to prevent totalitarianism in our highly organized world 

is to secure a certain degree of independence for bodies performing useful 
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public work, and among such bodies teachers deserve a foremost place.”  3

(Russel, 1950: 420).  

Em todas as disciplinas existem conteúdos específicos bastante complexos a 

que os alunos têm que corresponder e por isso, tornou-se cada vez mais 

importante que os professores tenham as qualificações necessárias para que 

consigam desafiar e estimular a criatividade nos alunos, e não apenas aqueles 

que estão mais vocacionados para as artes, como referia Almeida (1976):  

“Há quem julgue que as disciplinas de natureza estética são só para alguns 
predestinados quando, precisamente, é no âmbito destas disciplinas, por 
serem ajustáveis a múltiplas personalidades e as metodologias terem deixado 
a solução única e invariável, que hoje há lugar para o desenvolvimento 
educacional das funções mentais associadas à invenção e à sensibilidade 
estética de todos” (Almeida, 1976: 17).  

  

 Hoje em dia, cabe-nos a nós, como futuros professores preparar todos os 

alunos, não só os que vão seguir artes na universidade. A nossa sociedade 

está em constante evolução, mas já Herbert Read (1943) afirmava:  

“Parte-se, portanto, do princípio que o objectivo geral da educação é de 
encorajar o desenvolvimento daquilo que é individual em cada ser humano, 
harmonizando simultaneamente a individualidade assim induzida com a 
unidade orgânica do grupo social a que o indivíduo pertence (...) neste 
processo a educação estética é fundamental (…)” (Read, 1943: 21).  

 O ensino das artes a partir da educação estética e, de um modo mais 

amplo, a educação artística traz bastantes benefícios para o desenvolvimento 

do aluno: promove a criatividade, desenvolve a imaginação, ajuda na auto-

estima, estimula a motivação e interação com os outros, promove o respeito 

pelo outro, e culturas diferentes, facilitando a sociabilização (Unesco, 2006).  

 Tradução livre: “(…) a imensa maioria das instituições educacionais é dificultada e controlada por homens que não 3
entendem o trabalho com o qual estão interferindo. A única maneira de impedir o totalitarismo no nosso mundo 
altamente organizado é assegurar um certo grau de independência para os órgãos que desempenham um trabalho 
público útil, e entre esses corpos os professores merecem um lugar de destaque.”(Russel, 1950: 420).
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Nomeadamente o ensino das artes dá ferramentas aos alunos para 

descodificarem e interpretarem as mensagens da cultura visual. 

1.2. Cultura Visual  

	 O termo cultura visual, com início nos finais dos anos 80 do século XX, é 

um dos temas centrais do pensamento crítico atual, surge com uma série de 

propostas intelectuais relacionadas com as várias formas culturais de observar 

a vida quotidiana, consistindo na relação de conhecimento de várias áreas do 

saber, tais como a História de Arte, Cultura dos Media, a Linguística, a 

Literatura, o Cinema, etc. 

 A cultura visual e todas as suas problemáticas é um debate de muitos 

teóricos, mas se nos centrarmos no ponto de vista do autor Fernando 

Hernández, a cultura visual “(…) es un recente campo de estudos en torno a la 

“contrucción de lo visual en las artes, los media y la vida cotidiana”  4

(Hernández, 2007: 19).  

 Na sua perspetiva, a cultura visual serve para um melhor conhecimento 

da linguagem visual na contemporaneidade juntamente com narrativas 

alternativas inseridas na educação artística.  

 A sociedade em que vivemos, como Maria Acaso (2009) refere, é uma 

sociedade angustiada, está em constante movimento, caracteriza-se pelo 

síndrome da impaciência. Isto está relacionado com a rápida mudança das 

tendências e o impacto que estas têm na vida quotidiana de cada indivíduo, 

compostas pela sua linguagem visual, pois de uma maneira ou outra, o tipo de 

linguagem que utilizam acabam por afetar o nosso estado de espírito, a nossa 

personalidade e a nossa forma de ver e observar o mundo que nos rodeia. No 

entanto, a capacidade de absorver e interpretar a informação que recebemos 

não é algo natural do ser humano, mas sim uma competência que se aprende 

e consoante a aprendizagem, vai-se aperfeiçoando. E é neste ponto que a 

 Tradução livre: “É um campo recente de estudos sobre a “construção do visual nas artes, os media e na vida 4
cotidiana”. (Hernández, 2007: 19).
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educação artística exerce a sua função principal, na capacidade de “(…) 

desconsolidación del mundo-imagem.”  (Acaso, 2009: 35). Define-se, então, a 5

educação artística como um processo de transmissão de informação com a 

finalidade de incutir aos alunos conhecimento necessário para a adaptação e 

interpretação do mundo visual que os rodeia.  

 Assim sendo, o papel fundamental da educação artística tem como 

princípio responder ao impacto que a cultura de massas constitui no imaginário 

dos jovens, definido por falta de variedade e redundância, na medida que 

possa existir uma abertura ao diálogo entre a pedagogia escolar e pedagogia 

cultural. 

1.3. O papel do professor em Artes Visuais 

 “Não é fácil configurar uma roupa para quem não pára de se mexer e 

muda de forma e lugar constantemente” (Aguirre in Martins e Tourinho, 2009: 

157). Tendo em conta a citação de Aguirre, os jovens da contemporaneidade 

vivem numa sociedade complexa, em constante mudança, tornando a tarefa 

educacional difícil na tentativa de adaptação a este fenómeno. A contribuição 

de Aguirre tem como base a construção do imaginário dos jovens e de 

narrativas alternativas na sala de aula, e é constituída por uma atitude a que 

ele dá o nome de Professor Ironista. Significa uma melhor compreensão da 

realidade, ou seja, lidar com os imprevistos, conviver com a dúvida e sobretudo 

combater os cânones tradicionais do sistema educacional traduzidos em 

verdades únicas e respostas fixas. Tendo isto em conta, é indiscutível a teoria 

de Rancière face à postura/papel do professor, pois não é “(…) o velho mestre 

obtuso que entope a cabeça de seus alunos de conhecimentos indigestos, nem 

o ser maléfico que pratica a dupla verdade, para assegurar seu poder e a 

ordem social. Ao contrário, é exatamente por ser culto, esclarecido e de boa-fé 

que ele é mais eficaz.” (Rancière, 2002: 20). Aguirre, com a atitude ironista 

 Tradução livre: “(…) desconsolidação de imagem-mundo”. (Acaso, 2009: 35).5
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promove, tal como Rancière, a emancipação do outro impulsionando um 

diálogo genuíno entre professor e aluno. 

 “The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior 
teacher demonstrates. The great teacher inspires.”  (Ward, 1970: 55). 6

 A partir dos estudos sobre educação para a compreensão da cultura 

visual, verifica-se que os alunos acabam por consumir conhecimento de 

maneira superficial, tornando-se em analfabetos visuais, e por isso é 

necessário o desenvolvimento de capacidades de interpretação e crítica 

(Hernández, 2007).  

 Em contexto de sala de aula os alunos tem dificuldade em interpretar 

imagens, e para contornar esse problema é necessário que os professores 

desenvolvam estratégias de maneira a ajudar os alunos a desenvolver o 

sentido crítico, estético e a imaginação.  

 Tal como recomenda Hernández, é importante que os estudantes não só 

discutam sobre as fontes, mas também saibam dar um significado às 

representações visuais.  

 “…los estudiantes no sólo hablan, discuten sobre fuentes diversas, 

estabelece relaciones, sino que dan sentido a todo ello, construyendo 

diferentes tipos de representaciones visuales.”  (Hernández, 2007: 23). 7

 Um bom exemplo de estratégias para desenvolver o espírito crítico e 

análise de imagens na educação artística é abordagem triangular de Ana Mae 

Barbosa, uma das principais referências no ensino da arte no Brasil, que 

consiste em três pontos de aprendizagem: Leitura crítica de imagens, 

Contextualização e Prática artística. Tendo como elo de ligação o professor, de 

maneira a que acompanhe e participe na mediação da interpretação, 

problematização, contextualização e reflexão visual, respeitando sempre a 

individualidade de cada aluno pois cada um tem ritmos e experiências 

diferentes e é nesse ponto que o professor tem que acompanhar e refletir, 

 Tradução livre: “O professor medíocre diz. O bom professor explica. O professor superior demonstra. O grande 6
professor inspira.” (Ward, 1970: 55).

 Tradução livre: “(…) os alunos não apenas falam, discutem diversas fontes, estabelecem relacionamentos, mas 7
compreendem tudo isso, construindo diferentes tipos de representações visuais”. (Hernández, 2007: 23).
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sendo um professor mais atento e dinâmico, em prol de uma aprendizagem 

mais dinâmica também.  

  Tendo em conta a teoria do professor Jerome Bruner, relativamente à 

aprendizagem por descoberta, pode-se afirmar que o papel principal de um 

professor reflete-se na capacidade de promover e facilitar, aos alunos, a 

informação necessária de maneira que este se sinta estimulado a explorar e a 

relacionar-se com conteúdos variados. (Bruner, 1960)  

 Para Rancière (2002), um professor não deve ser uma figura de sabedoria 

que intimida os alunos, mas sim um exemplo na sociedade, uma figura em que 

os alunos se possam rever. Antes de ser um “facilitador de aprendizagem”, é 

um exemplo a seguir. Segundo Freire, é necessário inverter a lógica do sistema 

educativo, tornar a aprendizagem “libertadora”, que por sua vez é adquirida 

pela vontade e desejo dos alunos, e não pela forma embrutecedora do 

professor. (Freire, 1968)   

 “(…) la relevancia de las representaciones visuales adquiere un papel 

fundamental. (…) se asocian a prácticas culturales, se vinculan a experiencias 

de placer y se relacionan con formas de socialización.”  (Hernández, 2007: 30) 8

 De acordo com esta afirmação, é necessário desenvolver uma 

metodologia interdisciplinar, que vá de encontro ao cenário social e cultural de 

cada aluno, com conteúdos a serem trabalhados e explorados na sala de aula 

de forma prática e cativante a partir do desenvolvimento de projetos. Tendo 

como objetivo o ponto fulcral do professor Fernando Hernández, uma narrativa 

alternativa para a educação, em busca de pensamentos criativos através de 

métodos apaixonantes. “(…) projetos, e processos capazes de nos apaixonar, 

enquanto oportuniza aprendizagens sobre nós e sobre o mundo em que nos 

encontramos.” (Martins e Tourinho, 2009: 111). 

 Cada vez mais os professores têm consciência das várias preocupações 

enquanto responsáveis pelo desenvolvimento dos alunos e do seu papel: o 

saber gerir a sua prática pedagógica e como inserir o aluno nesse processo. É 

um processo que nos torna mais aptos, capazes de resolver tarefas, resolver 

 Tradução livre: “(…) a relevância das representações visuais adquire um papel fundamental. (...) Estas estão 8
associadas a práticas culturais, estão ligadas a experiências de prazer e estão relacionadas a formas de socialização”. 
(Hernández, 2007: 30).
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problemas, mas mais importante que tudo um processo que tem um 

envolvimento para a vida futura. Como defende Britt-Mari Barth, reproduzir um 

saber não é a mesma coisa que construí-lo. Na perspetiva de Britt-Mari Barth, o 

professor tem a responsabilidade de transmitir o saber de maneira que esta 

construção pessoal seja possível: “(...) O professor deveria ser um especialista 

da transmissão do saber tanto como do próprio saber. O que sabe o professor 

não é o mais importante; tão importante é também o modo como ajuda o aluno 

a “saber conhecer”. (Barth, 1996: 26). 

 Posto isto, o papel do professor tem vindo a sofrer alterações ao longo 

dos anos, pois deixou de ser a figura de verdades inquestionáveis, que tudo 

sabe e a quem nada se pode questionar. 

 Tal como escrevia Arends (2008): “um professor completo será aquele que 

domina a matéria e se preocupa com o bem-estar dos alunos.” (Arends, 2008: 

17).   

2. O que é o Desenho 

 “O desenho é um processo, um meio para, um percurso entre o pensar e 

o registar”. (Salavisa, 2008).  

 Desde a Pré-História, os desenhos fazem parte das nossas vidas. 

Relacionado como uma das formas de expressão, sendo o desenho uma das 

mais antigas manifestações de arte que conhecemos, surgiu em forma de 

pintura quando os homens desenhavam nas paredes das cavernas para 

demonstrar o seu dia-a-dia, designando-se por arte rupestre. 

	 Tendo em conta a teoria de Frederico Zuccaro, o desenho é acima de 

tudo um pensamento projetado. É definido como a ação entre a transposição 

do desenho interno para o desenho externo, onde se explora, visualiza e 

regista todas as ideias chamado de ato de desenhar. (Bismark, 2000) 

 O desenho começa por ter uma grande importância quando artistas 

como Leonardo da Vinci e Miguel Ângelo manifestam que “(…) il disegno è 
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l'elemento prioritario di ogni espressione artistica, come una realizzazione 

dell'idea che l'artista ha formato nella sua mente sulla base dello studio della 

natura”  (Arnoldi & Valenti, 1996: 71) pois, até então, estava meramente 9

associado à pintura, escultura e arquitetura, não era revelado o 

desenvolvimento da ideia, da experimentação, do processo de desenhar, mas 

sim o seu resultado, como obra final. Ou seja, só somos confrontados com o 

desenho externo e os seus resultados, o trabalhar a ideia, onde existem as 

mais diversas linguagens gráficas, o espaço onde realmente o desenho se 

desenvolve é escondido. É neste sentido que o desenho acaba por ser visto 

como um processo que tenta alcançar a melhor “forma” que represente a nossa 

“ideia”. Onde precisa de tempo e espaço, onde se procura, tenta, duvida e erra, 

que se diferencia da pintura e escultura, pois uma pintura é uma obra 

concluída. Por vezes o desenho não é visto como uma obra acabada, pois 

acaba por ser uma expressão dos nossos pensamentos, como refere Zuccaro, 

“o desenho institui-se como um espaço privilegiado de investigação, no 

desemaranhar dos fios do pensamento, em que, desenhar é como clarificar os 

passos, percursos e estratégias da nossa consciência, trazendo-os à superfície 

do suporte.” (in Bismark, 2000: 1). 

 Todavia, com o passar dos anos, começa a ter o reconhecimento devido 

como arte autónoma e deixa de estar ligado a outras áreas:  

“No séc. XX o desenho está associado às principais correntes, tendências e 
movimentos da arte. Manteve, ao longo do século, uma grande diversidade de 
modos de expressão, adquirindo, por um lado, o pleno reconhecimento como 
arte autónoma e com área de especialização l igada às novas 
tecnologias.” (Marques, 2006: 71).  

  

 Podendo ser algo criado pelo imaginário de cada um de nós “O desenho é 

um processo de criação visual (...) que constitui a melhor expressão visual 

possível da essência de “algo” (…)”. (Wong, 1998: 41).  

  

 Tradução livre: “(…) o desenho é o elemento prioritário de qualquer expressão artística, enquanto concretização da 9
ideia que o artista formou na mente com base no estudo da natureza” (Arnoldi & Valenti, 1996: 71).
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 Porém, nós inseridos no mundo da arte, vemos o desenho como uma 

linguagem universal, mas para a maioria das pessoas e mesmo os alunos que 

pela primeira vez têm a disciplina acham-na demasiado complexa, 

considerando-a só para artistas “(…) durante muito tempo, uma situação pouco 

definida enquanto expressão artística autónoma. Por um lado era considerado 

como disciplina e metodologia das outras artes, por outro como manifestação 

da capacidade e talento de um artista (…)”. (Rodrigues, 2000: 107). 

 Hoje em dia, o desenho é visto como um meio de comunicação, uma 

forma de demonstrar sentimentos, ideias e projetos, “O desenho é o lugar do 

conhecimento, da precisão, mas também da afet iv idade e do 

sentimento.” (Rodrigues, 2000: 85). É um modo de nos consciencializarmos e 

de “afirmação pessoal em relação ao mundo que nos rodeia, “(...) uma atitude 

espiritual que se manifesta numa forma de expressão, própria de cada um”. 

(Ramos & Porfírio, 2001: 140). Para estes autores a base do desenho parte da 

expressão pessoal. Para Sarah Simblet (2004) o desenho é um espelho que 

reflete o que pensamos e como os autores anteriores, uma expressão do que 

se vê, sente e pensa. Tal como o artista Bruce Nauman enunciou, desenhar 

corresponde a pensar. 

 Assim, penso que o desenho pode ser o que nós quisermos, uma visão 

pessoal, faz-nos ir mais além, nós como artistas é que decidimos, que rumo 

seguir, através da exploração, dos meios, suportes e técnicas que escolhemos. 

Como refere Rodrigues (2000), desenhar é um modo de comunicar, tanto as 

ideias, como exprimir os seus sentimentos, desenhar é criar:  

“O desenho contém manifestamente um lado útil, um lado imediatamente 
evidente às ligações do desenho como pensamento cognitivo e intelectivo; 
mas existe também um outro aspecto, que é precisamente de âmbito mais 
artístico/criativo e cuja finalidade é a da sua própria existência como objecto 
com intenções estéticas.” (Rodrigues, 2000: 50-61). 

 Para Machado (1989), o desenho deriva de desenhar e do latim 

“designare”, que significa marcar pela diferença, indicar e representar. 
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 É uma palavra usada diariamente por nós, pois tudo o que assemelhamos 

a um registo gráfico é considerada por nós um desenho. Como refere 

Rodrigues (2000) existem assim duas atitudes:  

“Uma, que é de fora para dentro, vulgarmente chamada “desenho à 

vista” (que tende a associar‐se mais a uma atitude analítica e de investigação 

da realidade), e outra maneira, que é de dentro para fora e a que podemos 

chamar desenho de imaginação. A primeira implica desenhar o que está a ser 

olhado e desmontar todas as informações registadas pela visão. A segunda 

atitude implica desenhar o que se: deseja, imagina, pensa, ou quer. Desenhar 

usando os olhos não como um instrumento de registo mas como instrumento 

de aferição (até que ponto é que o que estou a desenhar resulta na imagem 

desejada ou vislumbrada), esta outra maneira de desenhar é, em termos de 

atitude, oposta à anterior.” (Rodrigues, 2000: 67).  

  

 Tal como Rodrigues, outro autor, Riley (2002), define o desenho como 

uma linguagem de representação da experiência do mundo fundamentada por 

quatro fases interligadas - Receção, Perceção, Conceção e Inceção. “Para ele 

estas fases permeiam-se entre a esfera interpessoal e a esfera experiencial de 

modo a permitir a expressão de estados de espírito e significados. Assim, o 

desenho (pensado dentro de contextos sociais) está relacionado com funções 

da semiótica, hermenêutica e linguística.” (Eça, 2010: 158) 

 Acima de tudo o desenho faz parte de um processo de pensamento e 

assume-se como uma ferramenta de expressão, pois não se limita apenas às 

aptidões técnicas exercidas no Renascimento tais como: a perspetiva e o 

sfumato, pois permitiam uma representação fiel da realidade (Gombrich, 1995), 

mas, sim como um “processo de questionamento, de reflexão, de 

conhecimento e de compreensão” do mundo atual. (Eça, 2010)


  

2.1. O que é ensinar Desenho 

 Com o avanço do tempo, essencialmente com as reestruturações e 

reformas, o ensino do desenho passa a fazer parte de disciplina no currículo 
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português, no ensino secundário. Passa a ser uma disciplina introduzida nos 

currículos, moldando assim o sistema de ensino português.  

 O desenhar começa assim a ter na língua portuguesa uma conotação de 

envolvimento com a atividade artística “a necessidade do desenho como 

disciplina imprescindível na formação artística do estudante de 

artes.” (Rodrigues, 2000: 14). 

 No século passado o Desenho servia como instrumento para representar 

o mundo, sendo que hoje tem o papel de acrescentar algo novo à sociedade: 

“O desenho educa o olhar, ordena a sensibilidade, exponencia a imaginação 
criadora e estabelece possibilidade de comunicação e entendimento, ao autor, 
das suas próprias ideias, ao observador o experimentar conceptualizado da 
própria acção de desenhar, bem como uma evidência imediata do que está 
desenhando.” (Rodrigues, 2000: 50).  

 Ou seja, sendo o desenho uma disciplina, é importante que forneça ao 

aluno a capacidade de se posicionar no campo artístico, como refere 

Rodrigues (2000): “tudo o que se refere ao saber desenhar, desde aprender, ao 

exercer da prática, até ao sentido de ordenação do pensamento e da 

sensibilidade específica das áreas artísticas” e que consiga tirar melhor partido 

disso enquanto artista, “antes mesmo de ser uma expressão artística acessível 

a qualquer pessoa que esteja disposta a utilizá-la” (Rodrigues, 2000: 10).  

 É importante que crie sensibilidade e passe a apreciar outros elementos 

da linguagem gráfica, ter perceção do resto: como a textura, linha, cor, 

estrutura e composição. Assim, como refere Nicolaides (2008), aprender a 

desenhar, requer que aprendamos a ver, mais do que simplesmente olhar, 

temos que utilizar todos os sentidos. 

 São várias as preocupações e inquietações que temos enquanto futuros 

professores. O que é ensinar a desenhar é uma das questões que mais me fez 

refletir. A tendência é de fazermos comparação com as nossas próprias 

vivências enquanto alunos, e perceber que de algum modo todos nós temos 

como referência algum professor, quer pelo seu entusiasmo ou um professor 

mais sério. Tendemos, portanto a propor os exercícios que foram mais 
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importantes para nós. Esta nossa primeira abordagem ao ensino é realizada 

com alguma inconsciência, espontaneidade e muitas poucas certezas.  

 Neste confronto com o mundo no ensino do desenho temos que ter 

consciência de que o professor tem uma enorme influência nos alunos, e por 

isso tem de haver um trabalho rigoroso de cumplicidade e partilha entre ambos. 

Compreendo que o desenho se ensina e aprende “(...) deve haver sempre uma 

lição a dar e uma lição a tirar em cada aula.” (Vieira, 2009: 10). 

 No ensino das artes visuais de hoje fala-se sobre aspetos particulares do 

desenho, a aprendizagem é centrada no próprio aluno, depende da sua total 

disponibilidade. Cada aluno tem o objetivo de atingir a sua expressão pessoal, 

criar um estilo pessoal, mostrar a sua individualidade, “Quer isto dizer que o 

desenho tanto é considerado como uma técnica, com tecnologias próprias para 

obter resultados preparatórios no sentido de experimentar soluções provisórias, 

como um modo de expressão artística em si mesmo.” (Rodrigues, 2000: 18). 

Mas para isso é necessária uma preparação sólida e completa ao nível de 

desenho nos alunos, tendo em conta o programa da disciplina e as abordagens 

a serem utilizadas. De acordo com Tavares é necessário ensinar aos alunos a 

história do desenho, através de um universo imagético variado, dando especial 

atenção às suas técnicas, materiais, funções e autores. Assim como instituir o 

desenho à mão livre, mimésis e invenção, pois “Quem desenha aprende e 

reaprende a ver todos os dias.” (Tavares, 2009: 21). 

 Na minha interpretação do desenho ele é feito através de um processo de 

pensar, onde surge uma ideia que depois é projetada numa imagem. É 

portanto, um reflexo visual desse pensamento "Quem desenha, constrói 

imagens (...)" (Carneiro in Marques, 2006: 34). 

 Em suma, a aprendizagem do desenho é um procedimento de evolução 

“(…) que requer as doses certas de rigor e disciplina, equilibradas com a 

“liberdade” e expressividade, para o conhecimento, desenvolvimento e 

afirmação de uma competência e/ou linguagem que tanto pode ser meio como 

fim nas várias áreas onde é utilizado.” (Tavares, 2009: 22). 
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 Como já foi referido anteriormente, não existe uma única forma para se 

desenhar pois o desenho pode ser encarado como um meio de comunicação, 

expressão e de pensamento, capacidades que levam ao sucesso educativo.  

 Tal como afirma o artista Hokusai, “aprender a desenhar é um processo 

interminável.” (Hokusai in Edwards, 2007: 268). 

2.2. Programa de Desenho A  

       “O desenho não é apenas aptidão de expressão ou área de investigação nos 

mecanismos de perceção, de figuração, ou de interpretação; é também forma 
de reagir, é atitude perante o mundo que se pretende atenta, exigente, 
construtiva e liderante. Marca ontologicamente o jovem estudante no sentido 
em que concorre para que este venha a ser um profissional responsabilizado 
perante a mais valia com que a proposta gráfica enriquece a dinâmica social; 
se torne mais capaz de ver criticamente e de intervir, na interacção cultural. 
Disciplina motivadora, é motriz quanto à capitalização das novas gerações: 
área de acolhimento onde a maturação bio-psico-social se processa com 
oportunidade, sem oprimir ou ultrapassar as complexidades crescentes e em 
conflito que caracterizam a sociedade” (Ramos, Queiroz, Barros & Reis, 2001: 
3).  

 O desenho, como dimensão essencial da educação artística, gera 

processos que proporcionam aos alunos a aquisição de conhecimentos e 

compreensão da evolução e mudança da arte contemporânea, pela cultura 

visual, assim como o enriquecimento de conteúdos relativos à sua cidadania 

crítica. 

“Desenho é forma universal de conhecer e comunicar. Integrando as áreas do 
saber, actua na aquisição e na produção de conhecimento: traduz-se em 
mapas, esquemas, espécimes; concretiza planos, antecipa objectos, interroga-
nos sob a forma de testemunho artístico. Nas suas variantes, vive, e faz criar, 
quer como testemunho de um passado, quer como intermediário do futuro. É 
área estruturadora de muitas outras áreas de exercício profissional, que nela 
se baseiam ou que do seu exercício partem.” (Ramos, Queiroz, Barros & Reis, 
2001: 3). 
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 Esta disciplina tem como objetivo desenvolver competências em torno 

da visualização, da criação, e da comunicação, interligando a análise crítica e 

reflexiva, a exploração de diferentes materiais e técnicas sobre conceitos e 

temáticas distintas, assim como a utilização de suportes diversificados e modos 

de registo.  

 Na disciplina de Desenho A, 11º e 12º anos, o programa está dividido em 

duas partes, uma com os “Conteúdos” e outra com as “Sugestões 

Metodológicas Específicas”. Ao analisar o programa mais minuciosamente, nos 

“Conteúdos/temas” aparece uma lista de tópicos que devem ser desenvolvidos 

durante o ano. Dentro destes há uma divisão entre “sensibilização”, que são 

tópicos que devem contribuir para “um quadro de referências elementares apto 

a ser desenvolvido posteriormente” e de “aprofundamento” que pressupõem “o 

completo domínio e a correta aplicação dos conteúdos envolvidos.” (Ramos, 

Queiroz, Barros & Reis, 2001: 5). 

                          
Figura 1 | Quadro organizador de conteúdos retirado do  

 Programa de Desenho, 10º Ano, Ministério da Educação, p.4 

Os pressupostos teóricos do programa da disciplina, enunciados no 

programa do 10º ano, são bastante abrangentes, os professores devem 
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ensinar os alunos a usar o desenho e os meios de representação como 

instrumentos de conhecimento e interrogação. As áreas a explorar (ver Figura 

1) baseiam-se no conceito de “educação através da arte” (Read, 1954) e, 

segundo os seus autores fomentam a “educação para a cidadania” (Ramos, 

Queiroz, Barros & Reis, 2001: 3). 

 Nas “Sugestões Metodológicas Específicas” existe um conjunto de 

atividades e exercícios que podem ser realizados com os alunos, referenciando 

os conteúdos que se devem abordar em cada exercício. São dadas algumas 

referências artísticas, mas sem serem muito desenvolvidas, pois está claro no 

programa que o professor pode e deve adaptar a sua prática pedagógica, e por 

isso selecionar as referências que achar mais pertinentes “de acordo com as 

suas opiniões, necessidades e experiências” (Ramos, Queiroz, Barro & Reis, 

2001: 14). 

 Segundo o programa da disciplina, “na aula de desenho são propostos 

modos de olhar o mundo capazes de perscrutar as suas aparências e 

estereótipos.” (Ramos, 2001: 4). O professor tem assim autonomia para decidir, 

consoante cada turma e especificidade de cada aluno, criando novas formas 

de abordar o programa com recursos e referências artísticas que deve escolher 

para servir de apoio a sua prática pedagógica, o que “vai muito provavelmente 

produzir um aluno interessado e, muitas vezes, uma solução nova e com 

sentido” (Rand, 1985: 191). Apesar da aparente abertura e flexibilidade do 

programa, as suas orientações são muito formais, dando-se muito relevo e 

aprofundamento às questões técnicas do desenho à vista. É preciso ter em 

conta que foi escrito na viragem do século, e hoje, os contextos são diferentes.  

 É importante que a formação cultural referida no programa deve ser um 

parâmetro fundamental na metodologia adotada pelo professor, desenvolvendo 

o gosto e o interesse não só pelas artes clássicas mas também por todos os 

meios de expressão que constituem a cultura visual, nomeadamente a 

ilustração. É necessário, portanto, desenvolver uma prática que dê resposta à 

ligação entre pedagogia escolar e pedagogia cultural, pois ambas as formas se 

relacionam e complementam-se. (Hernandéz, 2007). 
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CAPÍTULO II - CONTEXTUALIZAÇÃO DO CONTEXTO ESCOLAR 

 O meu estágio foi desenvolvido na Escola Secundária da Maia, sendo 

atualmente a sede do Agrupamento de Escolas da Maia. Como tal irei fazer 

uma breve apresentação da escola e da turma com que desenvolvi a minha 

proposta pedagógica, de modo a explicitar o processo desenvolvido. 

1. Caracterização da Escola 

	 A Escola Secundária da Maia fica localizada no concelho da Maia, um dos 

nove que pertence à área Metropolitana do Porto, situada na freguesia de 

Vermoim, uma das que pertence ao núcleo urbano da cidade. Derivado à sua 

localização privilegiada acolhe alunos de todo o concelho, pois o investimento 

na indústria e comércio permitiu um crescimento demográfico sendo o concelho 

que registou um maior crescimento populacional. Tendo em conta este 

crescimento industrial e urbano, com o passar das décadas a escola teve que 

se adaptar, no sentido de conseguir responder às necessidades educativas de 

uma população crescente. Sendo o estabelecimento de Ensino Secundário 

mais antigo do concelho, acabou por sofrer algumas alterações. 

 A Escola Secundária da Maia é constituída por nove blocos autónomos, 

sendo no bloco mais recente que se encontram as salas de Desenho, 

Geometria Descritiva A, Multimédia, etc, assim como os órgãos de gestão da 

escola: secretaria, biblioteca, auditório, refeitório, entre outros. A escola possui, 

ainda, um espaço polivalente que à hora de almoço funciona como refeitório e 

durante o resto do dia serve de bar e zona de convívio. No exterior, para além 

das zonas dedicadas ao lazer e práticas desportivas, possui ainda uma grande 

diversidade de espaços verdes, que rodeiam todos os blocos da Escola.  

 De acordo com a declaração dos Serviços de Administração Escolar da 

sede do Agrupamento de Escolas da Maia, presente em anexo (Anexo 1), na 

Escola Secundária da Maia encontram-se neste momento em exercício efectivo 

de funções cento e cinquenta e três Professores; uma Psicóloga; treze 

Assistentes Técnicos; uma Chefe de Serviços de Administração Escolar e vinte 
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e três Assistentes Operacionais. O núcleo de docentes é estável e possui 

habilitações profissionais e específicas para a docência, sendo que nos últimos 

anos houve um aumento no número de professores com pós-graduações. 

Relativamente aos auxiliares, são, na maioria, elementos do sexo feminino. 

FIGURA 2, 3, 4 E 5 | Espaços exteriores da Escola 

Secundária da Maia 

 

FIGURA 6 | Polivalente / Refeitório                                             FIGURA 7 | Sala de aula da Disciplina de Desenho A 
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2. Caracterização da Turma do 11ºO 

 Durante o meu estágio comecei por assistir às aulas do 9ªano de 

Educação Visual e Tecnológica, 10ºano e 11ºano da disciplina de Desenho A do 

curso Científico-Humanístico de Artes Visuais. Após uma reflexão pessoal 

decidi lecionar com a turma do 11ºano na disciplina de Desenho A. 

 Considerando o plano de turma, em anexo (Anexo 2), disponibilizado pela 

Professora Alice Silva, Diretora de Turma, segue-se a caracterização da turma 

do 11ºO, constituída por dezassete alunos, sendo que dez deles são do sexo 

masculino e sete são do sexo feminino. A média de idades dos alunos é de 

16,4, uma vez que iniciaram a frequência no 11º ano com as seguintes idades: 

um aluno com quinze anos, catorze alunos com dezassete anos, um aluno com 

dezoito e um aluno com dezanove anos.  

 Os alunos tinham a disciplina de Desenho A duas vezes por semana, em 

sessões de 135 minutos cada.  

 A nível sócio-económico os Encarregados de Educação pertencem 

maioritariamente à classe média, com exceção de quatro elementos nas 

classes média baixa e média alta. Entre eles, existem cerca de três casos de 

desemprego, e quatro dos alunos têm algum tipo de apoio no escalão A ou B 

dos Serviços de Apoio Escolar.  

 Cerca de 50% constituem famílias tradicionais e as restantes são 

monoparentais. Os encarregados de educação não se mostraram muito 

receptivos na colaboração com os professores e com a escola, como se pode 

comprovar pela fraca presença nas reuniões com os encarregados de 

educação. 

 De um modo geral, a turma tem um bom comportamento, proporcionando 

um ambiente tranquilo e agradável. A maior parte dos alunos demonstra 

entusiasmo pela disciplina e pelas propostas apresentadas, com sede de 

aprender coisas novas.  

 No entanto, como em todas as turmas, alguns elementos revelam ter 

pouco interesse, sendo mais resistentes ao trabalho, ainda que nenhum aluno 
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se destaque, a este nível, pela negativa. Posto isto a turma deveria ter sido 

mais pró-ativa no processo de ensino-aprendizagem. 

 O Conselho de Turma trabalhou em equipa e desenvolveu um trabalho 

positivo, na qual proporcionou várias atividades de enriquecimento curricular, 

tais como: visitas de estudo, participação no dia da Filosofia, participação no 

concurso do jornal da escola, na semana das artes, assim como a participação 

de vários alunos da turma no programa Erasmus +. 

 Em suma, estas atividades, presentes em anexo (Anexo 3), foram 

bastante benéficas e contribuíram para expandir os horizontes dos alunos, 

dando-lhes a conhecer novas realidades e culturas. 
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CAPÍTULO III - PLANIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO 

1. Opção pela Ilustração 

	 De acordo com afirmação de Camargo, a ilustração é “(…) muito mais do 

que apenas ornar ou elucidar o texto, a ilustração pode, assim, representar, 

descrever, narrar, simbolizar, expressar, brincar, persuadir, normatizar, pontuar, 

além de enfatizar a sua própria configuração, chamar atenção para o seu 

suporte ou para a linguagem visual” (Camargo, 1995). 

A ilustração como um dos campos das artes é um apoio visual (Rocha e 

Nogueira, 1995), uma vertente do desenho, que possibilita a quem lê ter uma 

leitura mais alargada do texto e trabalhar o desenho por forma a criar uma 

expressão artística individualizada. Penso por isto que a ilustração pode ser um 

meio para estimular a imaginação e a criatividade de cada um. Barreto (2008) 

refere que “(…) não há duvida da importância que a imagem assume na nossa 

imaginação, na nossa memória e, naturalmente, na forma como “construímos” 

o conhecimento.” (Barreto, 2008: 12). 

 Atualmente, existem inúmeras tipologias para a ilustração: banda 

desenhada, moda, “cartoon”, comercial, publicitária e com muita diversidade a 

ilustração editorial. 

 A ilustração editorial começa assim como um apoio visual a livros, sendo 

considerada, uma das mais antigas. No entanto, ao longo dos tempos, surge 

uma nova fase da ilustração quando há uma passagem do analógico para o 

digital, tal acontece quando o computador passa a fazer parte da nossa vida. A  

ilustração editorial passa, assim, a estar presente em quase tudo, devido à sua 

faceta efémera e do crescente aparecimento das mais diversas publicações 

que lhe servem de suporte. Passa assim a estar presente em revistas, jornais e 

livros, neste caso especifico podíamos pensar que pela sugestão da história e 

da leitura do texto, o ilustrador não conseguisse fugir ao óbvio, mas pelo 

contrário a própria ilustração assume por vezes um papel mais importante que 

o texto, como refere Arbach (2011) “(…) equiparando a ilustração com o 

universo verbal, é como se o desenho fosse uma caligrafia e a ilustração sua 
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forma literária” (Arbach, 2011: 46), aliás se não tivermos um texto a 

acompanhar vão existir mais interpretações para a ilustração, reforçando que a 

ilustração comunica através de imagens, e todo um processo de pensamento.  

 Segundo Male (2007) cada ilustrador tem o seu próprio “estilo” associado 

que o distingue, tem um processo complexo de pensamento que passa pelo 

pensar, imaginar, experimentar, fazer escolhas, arranjar soluções para assim 

dar vida a uma ideia e por fim fazer com que o resultado final seja o esperado. 

 A ilustração é definida como uma forma de Arte, mas na realidade tende 

a estar ligada a um texto, é aí que o ilustrador fica preso pois tem de comunicar 

algo, como refere Armas (2008): “A ilustração, geralmente, é concebida depois, 

quando o texto já está feito, e a sua presença ou ausência não é determinante 

para o desenrolar do argumento; de facto, são componentes separáveis e 

podem merecer distintos juízos valorativos.” (Armas in Gémeo Luís, 2013: 49). 

 Neste sentido, a ilustração é uma interpretação de cada artista que a vai 

construir, passa assim a não ter obrigatoriamente que ser acompanhada por 

texto, fazendo com que o leitor crie a sua própria narrativa, como refere Gémeo 

Luís (2013), “Na relação com o elemento textual, registámos que o ilustrador 

não se resume a veicular o texto mas acrescenta narrativas e amplia 

sentidos.” (Gémeo Luís, 2013: 13) que muito dificilmente vai ser imaginada da 

mesma forma por todos, pois vemos as coisas de modo diferente, 

possibilitando assim infinitas leituras. Consegue-se assim que o leitor abra 

espaço para a imaginação, dando novas possibilidades ao que lemos, podendo 

fazer sempre um acrescento à história. Como refere Gémeo Luís (2013): 

“Contar uma história através de texto e de imagens é algo que nos remete para 

além do livro, para outras experiências e outros produtos de forte pendor 

narrativo, onde palavra e imagem se articulam, como a banda desenhada, o 

cinema ou teatro.” (Gémeo Luís, 2013: 31). 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1.1. Proposta de Trabalho 

 A minha proposta, presente em anexo (Anexo 4), insere-se na disciplina 

de Desenho A do currículo do curso Científico-Humanístico de Artes Visuais do 

ensino secundário, foi desenvolvida com a turma do 11ºano, e incidiu no 

conteúdo programático de desenho mas através da ilustração. 

	 Ao longo deste meu percurso com os alunos, analisando os diários de 

bordo que escrevi e o que se passa aula após aula, concluí que, apesar da 

maior parte dos alunos da turma serem bastante interessados, alguns são 

muito desinteressados, ficando aquém do interesse que um aluno de artes 

visuais deveria ter em relação às aulas de Desenho A, disciplina determinante 

no curso que escolheram. Uma constante em todas as aulas era a 

desmotivação com que falavam sobre o trabalho em desenvolvimento, 

passando aulas sem qualquer progressão no mesmo. Quando confrontados 

com a evolução quase nula do trabalho, desculpavam-se na maior parte do 

tempo com as questões ou do tema, ou da técnica que estavam a usar. 

Cheguei a pensar que muitos estariam ali simplesmente para acabar o 12ºano, 

fim da escolaridade obrigatória. Ao longo do tempo, fui percebendo que 

estavam a repetir unidades já desenvolvidas pelos mesmos no 10ºano, 

podendo ser esse um dos motivos de algum desinteresse. Posto isto, da minha 

análise da turma decorre, como principal constatação, algum desinteresse que 

os alunos demonstraram e consequente falta de persistência. Sendo a 

motivação um dos aspetos relevantes para a aprendizagem dos alunos, pois 

interfere com o seu desempenho, processamento da informação e bem-estar, 

motivar será interessar os alunos, prepará-los para as aprendizagens e 

incentivá-los a cumprirem determinados objetivos. De acordo com Bzuneck 

(2001): 


“Alunos desmotivados estudam muito pouco ou nada e, consequentemente, 
aprendem muito pouco. Em última instância, aí se configura uma situação 
educacional que impede a formação de indivíduos mais competentes para 
exercerem a cidadania e realizarem-se como pessoas, além de se capacitarem 
a aprender pela vida fora.” (in Valdete, 2004: 13).   
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 Assim sendo, incentivada por motivações pessoais e após esta análise da 

turma, a minha proposta incidiu na vertente do desenho de ilustração, 

trabalhando o conteúdo de desenho mas através da ilustração, a partir do tema 

dado, desenvolvendo o desenho sob a perspetiva da comunicação visual, indo 

assim ao encontro dos conteúdos do programa da disciplina de Desenho A. 

Neste sentido, e de acordo com a planificação feita pela Professora Lídia 

Castro, decidimos que iríamos participar no concurso lançado pela escola, que 

consistia na realização da capa para o jornal “ESTU”, (Anexo 5) este ano com o 

tema “Pela Paz e Dignidade Humana” cujo principal objetivo era alertar os 

leitores para questões humanitárias, sendo um tema atual, interessante e 

preocupante. 

 Participar num concurso pode ser visto de diversas formas, como um 

torneio, um jogo, uma motivação, entre outras. Neste caso a participação 

pretendeu estimular os alunos e criar alterações ao nível comportamental, 

quanto aos níveis de motivação, empenho, concentração, interesse e no 

próprio desempenho (qualidade formal/técnica, qualidade estética, criatividade 

e processo de trabalho).  

 Era pedida assim a elaboração de uma ilustração criativa e original para a 

capa do jornal escolar deste ano letivo, considerando que, de acordo com 

Robert Klanten (2010), a capa é a primeira abordagem que temos com o livro, 

devendo ser o mais apelativa e cuidada possível, contendo ou não imagens, 

tipografia e ilustrações, devendo por isso convencer e convidar o leitor a ler a 

obra. 

 Com o mote lançado, foi com grande entusiasmo que parti para a 

construção da proposta de trabalho. 

 Foi proposto aos alunos que aprendessem e aplicassem uma metodologia 

de trabalho com vista ao desenvolvimento de uma ilustração com o tema ‘Pela 

Paz e Dignidade Humana’, que envolvesse a interpretação pessoal do tema, 

realização de pesquisa, estudos preparatórios e a concretização de um 

trabalho final original.  
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 A ilustração permite-nos desenvolver uma narrativa, mas de uma forma 

criativa, fazendo-nos puxar pela imaginação, deve inspirar, pois no mesmo 

tema pode-nos criar diferentes sensações e interpretações. Sendo a ilustração 

uma interpretação visual do próprio artista, devemos valorizar o pensamento e 

todo o processo, que inclui a sua construção, os meios e técnicas e a 

capacidade de convidar o leitor a entrar nos seus sentidos. Certamente, os 

critérios para a sua criação relacionam-se com o seu modo pessoal de 

visualizar a arte de ilustrar. 

 Enquanto que o desenho tem caráter próprio, ou seja, pode estar sozinho, 

sem contexto aparente, a ilustração é algo que vai dar vida a palavras, “Así en 

palabras, como en imágenes, hay muchas maneras de devir una cosa. Y es en 

este sentido que desejamos definir el estilo: ante todo, como una forma 

peculiar de ‘decir’ graficamente una cosa”  (Satué, 1990: 299), é um dos 10

aspetos que diferencia a ilustração do desenho. 

 Há uma certa relutância quanto às definições de ilustração, sendo que 

algumas ideias só se conseguem transmitir através da mesma. Pessoalmente 

concordo com Miller (1992) quando afirma que ilustrar é “trazer à luz”. 

(MILLER, 1992, p.61). Normalmente a ilustração é associada a desenhos, 

colagens, pinturas, ou até à fotografia. “Durante muito tempo e até à 

normalização do uso da fotografia como ilustração das situações” (Rodrigues, 

2000: 112).   

 Assim sendo, a ilustração serve como ajuda para uma melhor 

comunicação e compreensão dos conteúdos. É, portanto, uma forma 

trabalhosa de criar imagens “que ilustra uma ideia ou sentimento, adquirindo 

u m a c a p a c i d a d e c o m u n i c a t i v a p a r t i c u l a r m e n t e i n t e n s a e 

generalizada.” (Rodrigues, 2000: 112). 

 Os objetivos principais para o desenvolvimento desta proposta foram: a 

aproximação a este meio de comunicação visual, a Ilustração, enquadrando-a 

na atualidade; a compreensão e aplicação de uma metodologia na 

concretização, com apoio na interpretação individual de um tema, passando 

 Tradução livre: “Nas palavras como nas imagens, há muitas maneiras de dizer uma coisa. É neste sentido que 10
desejamos definir a palavra: antes de tudo, como uma forma peculiar de ‘dizer’ graficamente uma coisa”. (Satué, 1990: 
299)
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para o estudo de composição gráfica representativa dessa interpretação; 

associação de uma imagem a um tema de forma pertinente.  

 Tendo em conta os objetivos principais da proposta, pretendi desenvolver 

com os alunos capacidades de interpretação, traçado e representação 

expressiva, com estruturação de um campo visual de forma equilibrada e 

apelativa. Como refere Barreto (2008): “(…) é indispensável compreender como 

a ilustração, a educação e as artes visuais podem facilitar o desenvolvimento 

geral da mente, o aprofundamento das capacidades cognitivas e intelectuais, 

apoiando-se no esforço e habilidade inata do indivíduo para criar, compreender 

e interpretar.” (Barreto, 2008: 22). 

 Neste sentido achei pertinente que os alunos desenvolvessem a proposta 

a partir do programa, mas com a liberdade de interpretação, derivada pelas 

motivações de cada aluno, na medida em que as diretrizes dispostas pelo 

programa da disciplina não fossem um constrangimento, mas sim um estímulo 

para um resultado positivo. Como refere Quental (2009): 

“(…) pela interpretação sensível do texto e atendendo aos 
constrangimentos do programa, o autor apresentar atualizações de 
sentido: impregnadas de gestos e memórias do seu corpo, das suas 
hesitações e das suas fragilidades, das suas dúvidas, das suas 
convicções e das contingências decorrentes do processo.” (Quental, 
2009, 298). 

 Na proposta de trabalho interessou-me que os alunos procurassem e 

desenvolvessem a sua própria expressão no desenho e que a materializassem 

a partir da ilustração, na tentativa de um melhor entendimento individual da 

turma relativo às aplicações na representação e na procura de efeitos gráficos 

específicos com vista a um objetivo pré-determinado. Como afirma Quental 

(2009): 

“Entende-se a ilustração, no conjunto da obra desenvolvida por um 
autor, como um sistema auto poético (…) Um sistema auto poético 
porque convive com o exterior mas mantém invariantes internas. Esta 
identidade é no entanto, constituída na relação com o outro e em 
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evolução, mas mantendo no essencial a expressão, traços de um gesto 

e de um corpo que perpassam a diversidade, e permitem que, apesar 
de ausente, se perceba e reconheça a presença do autor.” (Quental, 
2009: 298-299). 

 Assim como o desenvolvimento de conhecimentos de manipulação de 

materiais/técnicas de registo e de pintura, pode-se usar a criatividade de 

maneira a conseguir imaginar e concretizar a sua própria visão plástica. Sendo 

que hoje em dia há uma imensidão de linguagens visuais usadas nesse 

campo, Munari (2009) defende que a expressão visual deve ser o mais simples 

possível, relativamente à cor, forma e material tornando-se acessível a todos, 

acabando por transmitir sensações e sentimentos para quem contempla a 

imagem. É neste contexto que Quental (2009) afirma:  

“A singularidade dos sentidos construídos pelo autor da ilustração é 
indefinidamente multiplicada, tantas quantas as vezes que seja interpretada: e é 
essa significação que se projeta no mundo, se insinua, seduz, convida o outro a 
visitá-la e ler nela os seus próprios sentidos. O singular harmonizando-se com o 
geral.” (Quental, 2009: 297). 

1.2. Desenvolvimento da Proposta  

 “Desenho que ilustra uma ideia ou sentido, adquirindo uma capacidade 

comunicativa particularmente intensa e generalizada:” (Rodrigues, 2000: 112). 

 No dia 31 de Janeiro de 2019 apresentei a proposta à turma do 11ºO, e 

apesar da angústia da primeira aula como professora, tudo correu como 

previsto. A pontualidade e a assiduidade dos alunos foi excelente, o que me 

deu confiança e segurança para apresentar a proposta, pois eles sabiam que 

era nesse dia o início da nova proposta em que eu seria a professora.  

 Comecei por distribuir a cada aluno o enunciado da proposta, e, passado 

alguns momentos, iniciei a leitura da mesma. De seguida a aluna M leu o texto 
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introdutório sobre a ilustração, situado no enunciado. Comecei por explicar os 

objetivos e desenvolvimento do trabalho, que iria consistir em três fases:  

 - A primeira fase baseava-se na pesquisa de tipologias de ilustração e de 

ilustradores, resultando em diversos moodboards desta expressão artística. 

Programada para três tempos letivos, esta fase do trabalho teve como objetivo 

mostrar ao alunos que a ilustração pode ser trabalhada de todas as formas, 

através de expressões diferentes e com qualquer material. 

 - Numa segunda fase houve uma reflexão da parte dos alunos sobre o 

tema proposto – “Pela Paz e Dignidade Humana” – e, de seguida, iniciaram os 

primeiros esboços. Foi-lhes referido várias vezes o registo variado de hipóteses 

de trabalho, diversificando materiais, técnicas, suportes e expressão, e, numa 

primeira etapa, centraram-se na criação de personagens ou elementos 

narrativos relevantes. Nesta fase, programada para seis tempos letivos, os 

esboços já deviam começar a incluir a organização formal da imagem e 

pesquisa de cor, tendo os alunos a oportunidade de discutir e partilhar o 

trabalho entre si. Cada aluno teve a possibilidade de utilizar os meios atuantes 

que considerou mais adequados, para além da possibilidade de utilizar 

software específico de desenho e de edição de imagem.  

 - Na terceira e última fase, preparada para seis tempos letivos, cada aluno 

selecionou os esboços mais coerentes e interessantes, independentemente da 

técnica escolhida. A partir dessa seleção seguiram com a elaboração da 

ilustração, em arte final. Após a escolha da melhor solução dos esboços, 

concretizaram a ilustração, sendo que a única restrição imposta seria o formato 

A3, pois permite uma maior qualidade de imagem após digitalizada para a capa 

do jornal, finalizando assim a proposta.   

 Seguidamente foram discutidos os critérios de avaliação a ter em conta, 

presente em anexo (Anexo 6). 

 Após a apresentação da proposta comecei por fazer um debate com os 

alunos sobre o tema, mais propriamente o seu conhecimento relativo à 

ilustração, assim como esclarecer as dúvidas surgidas ao longo da proposta. 

 De seguida, apresentei um powerpoint, onde comecei por abordar a 

ilustração, o que é considerado ilustração, se uma ilustração é o nome 
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genérico dado a todo o tipo de imagens que proporciona apoio visual a um 

texto, ou por vezes, a própria imagem autonomiza-se e é, só por si, 

comunicação. Referi as várias tipologias da ilustração, como a ilustração 

técnica, científica, banda desenhada, publicitária, “cartoon”, moda e editorial. 

De modo a introduzi-los nesta nova proposta de trabalho, abordada pela 

primeira vez na turma, apresentei em powerpoint (Anexo 7 e 8), vários 

exemplos dos diferentes tipos de ilustração que existem, assim como 

reproduções de obras de vários artistas de grande influência na área da 

ilustração, com técnicas muito diferenciadas. Como hoje em dia ainda não 

existem grandes meios para divulgar trabalhos deste ramo, sendo os mais 

conhecidos e conceituados a Feira do Livro Infantil de Bolonha e a Illustrarte, 

em Portugal temos a Feira do livro de Lisboa e Porto. A nível de concursos, 

mencionei a Bienal Ilustrarte, as sardinhas de Lisboa e o mais recente 

concurso do martelinho de S. João no Porto. 

 No fim, os alunos tiveram oportunidade de ver alguns dos livros de 

ilustradores que achei pertinente levar para as aulas. Neste caso específico 

iríamos abordar a ilustração editorial, ao fazer a ilustração para a capa do jornal 

da escola. 

Valerio Valerio Vidali (Vencedor da edição Ilustrate 2012) 
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Figura 8 | Um dia, Um Guarda-
Chuva, 2010

Figura 9 | Um dia, Um Guarda-Chuva, 
2010 

Figura 10 | Jemmy Button, 2013



Johanna Benz (vencedora da edição Ilustrarte 2014) 

Violeta Lópiz (vencedora da edição Ilustrarte 2016) 

Matisse 
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Figura 12 | Tempestade, 2014 Figura 11 | Ilustrarte Award, 2014 Figura 13 | Ilustrarte Award, 2014 

Figura 14 | Amigos do Peito, 2014 Figura 16 | Amigos do Peito, 2014

Figura 17 |
Vege-taux, 
1958 

Figura 18 |  Jazz Folio For, 1983 Figura 19 | The Codomas, 1943

Figura 15 | Les  
poings sur les  
iles, 2013 



Gémeo Luís 

João Vaz de Carvalho 

Anne Faith Nichollsa 
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Figura 21 | A Minha Primeira 
Língua, 2012

Figura 20 | Catabrisa, 2016 Figura 22 | A Minha Primeira 
Língua, 2012

Figura 25 |
Untitled, 2009 

Figura 26 | Auto retrato, 
2009 

Figura 24 | Smart 
Dog, 2010

Figura 27 | The Duplicity of Doubt, 2018 Figura 28 | 
Convergence of 
Consciousness, 2019 

Figura 29 | Looking 
Out From Within:  
Narwhal, The Bell Jar 
Series, 2018 

Figura 23 | Campo, 2009



André da Loba 

Bernardo Carvalho  

Maria João Worm
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Figura 34 | Ir e vir, 2012  Figura 35 | Ir e vir, 2012  Figura 33 | High-Tide, 2011  

Figura 39 | O Mundo 
Redondo, 2005  

Figura 37 | Saga, 
2015  

Figura 36 | A Fonte 
das Palavras, 2013  

Figura 38 | Os 
Animais Domésticos, 
2017  

Figura 30 | Bocage, 2010   Figura 31 | Obscénica: 
Bufólicas, 2014  

Figura 32 | Manimals, 2013  



Ana Seixas

Carolina Celas

Mariana, a miserável 
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Figura 45 | Love 
Rocks, 2018

Figura 47 | 
Commissioned, 2016

Figura 43 | Lunares, 
2016 

Figura 41 | Island, 
2016

Figura 40 | Island, 2016 Figura 42 | Island, 
2016  

Figura 44 | Caretos e 
Coretos, 2018

Figura 46 | Caretos e Coretos, 
2018

Figura 48 | nham nham, 
2014 

Figura 49 |
Commissioned,  
2016

Figura 50 | Too 
Romantic, 2014



David Penela 

André Letria 

Keith Negley 
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Figura 51 | Flea Market 
Fair, 2017

Figura 52 | Água Pela  
Barba, 2015

Figura 58 | Nautilus - 
Live Fast Die, 2016

Figura 59 | Above All 
Earthly Meataphors, 
2016

Figura 60 | Young 
Christianity 
Metaphors, 2016 

Figura 53 | Meanwhile in 
Series, 2016

Figura 54 | NO. 26 - A to  
Typography Zine, 2016

Figura 56 | A Maior  
Flor do Mundo,  
2013

Figura 57 | A Guerra, 2018Figura 55 | Se Eu Fosse Um Livro, 2011

Figura 61 | Untitled, 2015  



	 Sendo o universo visual tudo o que nos rodeia, no mundo da ilustração 

tornou-se cada vez mais relevante o uso de várias técnicas e materiais. 

 Existindo novos meios de produção, passam a haver novas formas de 

representação, começam assim a surgir novos estilos de ilustrar, o artista 

começa a personalizar cada vez mais a sua obra, direcionando-a para o gosto 

pessoal. Segundo Alan Male (2007), os ilustradores vão ao longo do tempo e 

com a experiência criando características próprias, diferenciadas normalmente 

pelas características comuns em todas as ilustrações, como o tipo de traço, o 

uso ou não de contorno, os materiais utilizados, entre outras. Portanto, têm o 

seu próprio “estilo” associado, que nos faz olhar para as ilustrações e identificar 

quem é o seu autor. 

 Há, portanto, artistas que usam simplesmente os materiais mais 

conhecidos como os lápis de cor, aguarelas, tintas, lápis de cera entre outros. 

No entanto alguns exploram misturas entre estes materiais, novas abordagens 

com fotografias, papeis, tecidos, colagens, acrescentando assim, texturas e 

profundidade. Nesta era do digital, há muitos que utilizam o computador como 

suporte técnico. Com os alunos analisámos as ilustrações que tinha 

selecionado para a aula, o modo como estão construídas, os materiais 

riscadores, a expressão com que o ilustrador as fez, os estilos e meios de 

expressão de cada uma. Na primeira aula tinha um powerpoint com uma 

grande diversidade de artistas que utilizam as mais variadas formas de ilustrar, 

para os alunos perceberem que tinham ao seu dispor um grande leque de 

possibilidades e assim criar a sua interpretação pessoal, livre e criativa. Como 

refere Munari (2009) “É preciso, enquanto se está a tempo, habituar o indivíduo 

a pensar, a imaginar, a fantasiar, a ser criativo (…)”. (Munari, 2009: 235-236). 

 A segunda aula foi bastante direcionada para a pesquisa e exploração de 

materiais. Comecei por apresentar um powerpoint (Anexo 9) com exemplos de 

várias obras de relevância consensual em várias tipologias: álbuns ilustrados, 

livros sem texto, pop-up, interativos, agendas e revistas, num variado leque de 

artistas de grande influência na área da ilustração editorial e a partir de 

múltiplas obras de referência. De seguida, comecei por circular ao longo da 

sala, falar individualmente com cada aluno, para perceber e orientar da melhor 
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forma o seu caminho, numa procura de possíveis soluções plásticas que 

conseguissem transmitir as suas ideias. Nesta primeira fase, referi a 

importância do processo de trabalho, da experimentação, os acidentes e as 

possíveis falhas que pudessem acontecer, tudo isto ligado à exploração de 

técnicas e materiais que para eles seriam desconhecidos, pois nesta fase seria 

importante esta experimentação, tirá-los da sua zona de conforto. Através da 

experimentação desenvolvemos a imaginação, tal como Munari (2009) afirma: 

a imaginação é tornar visível, aquilo que pensamos, como a fantasia, a 

invenção e a criatividade (Munari, 2009: 235-236). 

 Um dos principais objetivos desta proposta era a experimentação e 

abordagem a um novo tema nunca trabalhado. Tentei orientar os alunos a 

explorar e experimentar novas formas de interpretar e de usar novos materiais,  

recomendando não seguir o óbvio, fugir à solução que seria mais prática e 

lógica, tendo em conta que eles nunca tinham abordado a ilustração, e por isso 

não tinham referências anteriores. Sugeri então que registassem todas as 

ideias que fossem surgindo, e que fizessem esboços de tudo o que lhes viesse 

à cabeça. Ainda nesta aula enquanto alguns estiveram a folhear os livros que 

tinha levado, ajudando a pensar e estabelecer ideias, pois tinham inúmeras 

técnicas, outros começaram a concretizar alguns esboços de ideias que iam 

surgindo, ainda que um pouco bloqueados, pois estão habituados a ter 

exercícios mais concretos e específicos. Tentei que houvesse uma partilha 

entre eles, uma troca de ideias, pois eles começaram o trabalho um pouco 

reticentes, o tema definido pela Escola não lhes criava grande entusiasmo. 

Logo neste início da primeira fase, a pesquisa, observei dificuldades em 

relação à previsibilidade, mas aos poucos consegui que com a exploração 

fossem tornando o processo mais gratificante, descobrindo novas 

possibilidades, e o receio inicial de trabalharem com material novo, tornando-se 

um processo mais criativo. “Aliás, o artista é aquele que na própria limitação 

encontra o potencial para ultrapassá-la, traduzi-la na criação de novos 

símbolos para novos contextos, sendo, portanto, capaz de unificar o 

pensamento” (Pfeifer, 2001: 8). 
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FIGURA 62 | Primeiros esboços (Fonte própria) 
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 Na terceira aula os alunos já se encontravam na segunda fase de 

trabalho. Continuaram a esboçar algumas das ideias que iam surgindo, alguns 

continuaram os esboços iniciados na aula anterior.  

 Esta turma não tinha muitos alunos, o ambiente era bastante tranquilo, 

isso contribuiu para criar uma relação mais próxima com todos eles e isso 

transmitiu-se na sala de aula. Como habitualmente, fazia a minha visita 

individual a cada um, para ver, comentar e perceber a ideia que cada um 

estava a desenvolver. Reparei que tinham tendência a fazer associações de 

imagens, e queriam que essas fossem logo associadas ao tema. 

 Nesta fase já consegui ter uma visão geral do tipo de traço e desenho que 

cada aluno começava a desenvolver, notei quem tinha mais destreza no 

desenho e quem tinha mais hesitação, os perfecionistas ou expressivos, o que 

iria ajudar a definir a sua expressão. 

 Pedi aos alunos que fizessem uma observação dos trabalhos ainda a 

serem desenvolvidos, comentassem os trabalhos uns dos outros, tentei fazer 

com que eles próprios percebessem se estava a resultar, pois observei que os 

alunos tinham tendência para fazer associações estereotipadas, e de um modo 

geral associavam ideias mais básicas, como pombas e símbolos já conhecidos. 

Creio que esse défice possa ser derivado de um problema de literacia visual, 

assim como da falta de experimentação de técnicas e materiais. A partir desta 

análise, sugeri que procurassem outras imagens, autores e técnicas para  

aumentar os seus referentes de desenho. 

 Ao longo deste tempo com eles, apercebi-me que só traziam o material 

essencial para cada proposta de trabalho e mesmo assim alguns nunca traziam 

material, usando como justificação o custo elevado do mesmo. Por esse motivo 

não davam azo à experimentação e não iam à descoberta de novas técnicas 

para chegar a um resultado diferente, mesmo incentivados a fazerem várias 

experiências com variadas soluções plásticas. Fui referindo que o processo de 

trabalho seria mais valorizado do que o produto final.  

 A maior parte dos alunos esteve a desenvolver o seu trabalho, por vezes 

chamavam por mim pedindo opiniões. Tentei sempre dar várias opções a 

desenvolver e incentivar à exploração das mesmas. 

  55



 

FIGURA 63 | Continuação de esboços de algumas ideias (Fonte própria) 
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 Devido às questões do material, e sendo que é nesta fase que eles 

deviam experimentar, pois é a altura de descobertas, resolvi levar uma 

variedade de material desde lápis de carvão, sanguínea, grafite, aguarelas 

líquidas, pasteis de óleo, ecolines, tinta permanente azul entre outros.  

 Nesta etapa do trabalho muitos dos alunos ainda se encontravam na fase 

de esboçar e ter mais ideias. Eram poucos os alunos que já tinham em mente o 

que fazer para ilustração final. Sendo que a composição devia ser equilibrada 

no espaço definido e dinâmica, chamei atenção para alguns pormenores, como 

as composições, caso estivessem já nesta fase do tamanho correto, seria mais 

fácil conseguirem ter noção do espaço que lhes é cedido, ter em atenção o 

posicionamento da folha, pois era uma revista na vertical, logo o desenho devia 

estar nesse sentido. Ao chegar perto do fim da aula reparei que alguns alunos 

já tinham chegado a ideias mais coerentes, com propostas bastante atrativas, 

no entanto ainda persistiam alguns com dificuldade nesse ponto, portanto, 

enquanto circulava pela sala de aula, tentei sempre acompanhar e estimular o 

trabalho de cada um, incentivando a fugir do real, a criarem sátiras, a serem 

criativos e críticos. Enquanto fazia esse acompanhamento individualizado, 

reparei que a dificuldade no desenvolvimento da ilustração final surgia devido à 

falta de execução de esboços, muitos ficaram presos à mesma ideia desde o 

início do trabalho. Alguns não tinham entendido o conceito de esboço, 

realizando desenhos realistas a partir de contornos que necessitam de muito 

tempo de execução. Tinham dificuldades em fazer um desenho rápido para 

transmitir ideias. Tentei assim motivá-los no sentido de não demorarem muito 

na realização dos esboços, pois um esboço é um registo rápido de uma ideia. 

O importante é registar a ideia, da mais absurda, à mais radiante, pois no fim 

todas as ideias acabam por ajudar na decisão final. A valorização da 

exploração de material foi frisada muitas vezes ao longo do trabalho. Tentei que 

eles compreendessem que o esboço serve para experimentar e criar, não para 

ser um limitador de ideias. 
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FIGURA 64 | Exploração e experimentação de vários materiais (Fonte própria) 
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 Na quinta aula os alunos mais adiantados começaram a fazer estudos à 

escala, os desenhos seriam feitos numa escala maior, para que, quando 

digitalizados, não perdessem muita qualidade. 

 A maior parte da turma já tinha feito experiências de cor e do material que 

preferiam usar. No entanto eram poucos os que vinham preparados para 

começar o trabalho final. 

 Fui verificando o que cada um estava a pensar fazer como trabalho final, 

dando algumas ideias novas de material que poderiam experimentar, que 

poderia fazer o efeito desejado, incentivando primeiramente a sua 

experimentação, pois por vezes com outro material seria mais fácil chegar aos 

efeitos por eles desejados, de qualquer forma sem experimentar não saberiam. 

Nesta turma havia alunos bastante lentos, mas claro que há exceções e 

também havia alunas que ouviam todas as opiniões e não tinham medo de 

arriscar. 

 Esta aula serviu para aconselhar e discutir melhor com cada aluno como 

iria desenvolver a ilustração final, tendo em conta as ideias de cada um. Houve 

um aluno que esteve imenso tempo a tentar desenhar uma pomba de memória, 

mas a realidade é que não desbloqueava. Era claro que não dominava o 

desenho, tive que lhe sugerir a observação de imagens com a finalidade de o 

ajudar a desenhar o pretendido. Depois dessa observação já conseguiu 

desenhar, a partir daí conseguiu desbloquear e criar a sua própria pomba. A 

maior parte dos alunos optava por desenho de representação, apoiado por 

imagens. Só uma aluna desenhava regularmente no diário gráfico e mesmo 

assim teve bloqueios, apesar de que normalmente um aluno que esteja 

habituado a desenhar, acaba por desenhar melhor que os restantes e tem uma 

melhor perceção visual. Os alunos da turma responderam de maneiras muito 

diversificadas à proposta, um aluno que tinha um grande à vontade no 

desenho, com especial interesse pela figura humana, desenvolveu criaturas 

fantásticas, outro aluno fez recortes e colagens, dando uma forma dinâmica à 

sua composição. Outro, seguindo uma via mais poética, criou uma figura 

feminina alusiva à dignidade e amor, integrando-a de forma distinta, e ainda 

outro resolveu a ilustração de uma maneira humorística, fazendo um 
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astronauta como personagem central da sua ilustração. No decorrer da aula foi 

interessante ver os resultados que iam surgindo e a interação entre os alunos, 

que iam dando opinião sobre os trabalhos dos colegas. 

FIGURA 65 | Experimentação de várias soluções de composição, cor e material (Fonte própria) 
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 Nesta turma havia um bom ambiente, o que facilitava muito o meu 

trabalho. Esta aula seria a última aula da proposta, no entanto o ritmo de 

trabalho não permitiu que isso acontecesse e foi dada mais uma aula para que 

acabassem os trabalhos. Segui para o acompanhamento individual e fui 

ajudando a tomar decisões. Os alunos começaram todos a preparar a 

ilustração à escala real, para poderem passar à fase seguinte. No entanto, a 

maior parte dos alunos estavam a trabalhar num formato mais pequeno, e 

como o trabalho final tinha que ser realizado numa folha A3, perceberam que 

iam ter que fazer ajustes quanto à ideia que tiveram inicialmente, de modo a 

que a composição funcionasse. Acabou por surgir também a questão do 

lettering, alguns preocupados onde iria ser aplicada. É normal que com o 

avançar das coisas eles começassem a preocupar-se com todas as questões 

relacionadas com o jornal, foi importante que lhes tenham surgido estas 

questões. Mas isso estava mesmo a cargo da Escola e eram questões que 

ainda não estavam resolvidas entre os órgãos internos. De qualquer forma 

decidimos deixar a composição ligeiramente mais para baixo, com espaço 

branco em cima para ajudar a definir onde começaria a ilustração, pois ainda 

não tínhamos nada específico do que a capa iria ou não ter. Fui sempre 

relembrando os alunos que a composição tinha de estar equilibrada e, mais 

importante, ser dinâmica. 

 Alguns alunos tinham feito vários esboços de soluções e decidiram 

facilmente o rumo a seguir, enquanto outros não desenvolveram muitas 

alternativas. Claro que não será a quantidade que dita o sucesso, mas ajudará 

mais facilmente a alcançá-lo, e quando se está bloqueado, ajuda a tomar 

decisões. Mesmo com indicações para uma solução de trabalho menos óbvia e 

mais criativa, tiveram muitas dificuldades em arriscar em algo diferente, sendo 

que, no geral, esses mesmos alunos foram os que tinham menos esboços. Por 

outro lado, havia alunos com poucos esboços, mas, ainda assim 

demonstravam uma qualidade que permitia avançar para a fase da cor.  

 Fui referindo ao longo das aulas que iria valorizar todo o percurso e 

experimentação até à ilustração final, todas as novas técnicas, à procura de 

algo melhor. Cada aluno tem o seu ritmo de trabalho, o que nos faz pensar no 
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processo criativo de cada um e de que maneira é que podemos ajudar cada 

aluno em específico. Vamos criando ao longo do tempo que passamos com 

eles, uma maneira de trabalhar diferente. Vamos fazendo avanços e recuos e 

são eles que nos ajudam no caminho a seguir. É um processo em conjunto.  

 Os alunos foram avisados que na aula seguinte iriam ser avaliados, e por 

isso deveriam trazer todo o processo de trabalho anterior. 
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FIGURA 66 | Preparação da ilustração à escala real (Fonte própria) 

  

 Na última aula desta proposta, comecei a aula com a ajuda de alguns 

alunos a expor os trabalhos dos que já tinham terminado, em duas filas 

horizontais. Os alunos mais atrasados estiveram a acabar, neste caso houve 

um aluno que tinha ficado bloqueado no processo de trabalho, pois era muito 

perfecionista e pessimista, acabava sempre por desvalorizar o seu trabalho, e 

por consequência atrasar o processo. Outra aluna tinha feito muitas 

experiências, em recorte, acabando por se decidir pela pintura. Aos restantes 

foi-lhes pedido que ordenassem o processo de trabalho até então, de forma a 

se perceber o desenvolvimento de cada fase. 

 Tal como lhes tinha dito, iriam ter oportunidade de debater sobre os 

trabalhos, no fim da proposta. Iríamos fazer um ponto de situação, uma partilha 

coletiva dos resultados obtidos, pois durante este processo eu era a única que 

já tinha ouvido a ideia de cada um, seria impossível não ser de outra forma. 

Sabia ao certo o que cada um tinha feito até chegar ali. 

  A princípio houve algum constrangimento e ninguém queria começar a 

falar pelo que decidi que iriam falar seguindo a ordem em que os trabalhos 

estavam expostos. Pedi para que cada aluno explicasse à turma tanto o 
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processo conceptual que o levou à pesquisa como a ilustração final, sendo que 

estariam interligados. 

  No final da aula comecei a avaliar a proposta de trabalho 

desenvolvida com os alunos. Foi aí que me surgiu uma sensação estranha de 

ter que avaliar e não saber ao certo como o fazer. Com as ilustrações finais na 

parede e os restantes esboços espalhados pela mesa, fui pedindo a cada um 

que fizesse a autoavaliação, pois a avaliação deve ter em conta as opiniões 

dos alunos sobre as suas aprendizagens. Para além disso, ao autoavaliar-se e 

ao avaliar o trabalho dos seus colegas, os alunos exercem juízo crítico, tão 

importante no processo de ensino-aprendizagem. 
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FIGURA 67 | Ilustrações Finais expostas na sala de Desenho A (Fonte própria) 

  65



CAPÍTULO IV -  RESULTADOS DO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

1. Reflexão 

 Foram várias as preocupações e inquietações que tive durante este 

estágio como professora. Saber como ensinar desenho através da ilustração 

de forma motivadora e gratificante, foi algo que me levou a muita reflexão sobre 

este assunto. A minha preocupação foi fazer comparações com as minhas 

próprias vivências enquanto aluna, relembrar determinado modo de ensino de 

um professor, ou até a sua postura na sala de aula e também a forma de 

interação com a turma. Ou seja, de uma maneira inconsciente e espontânea 

acabei por propor estratégias pedagógicas e executar determinados exercícios 

que, de alguma forma foram importantes para mim, como aluna.  

 Ao longo da minha proposta de trabalho, em todas as aulas a professora 

Lídia deixou-me completamente à vontade para tomar qualquer decisão. 

 A proposta terminou e houve um diálogo com os alunos, onde os 

questionei relativamente à proposta de trabalho e ao meu desempenho como 

professora. A minha intenção era perceber se eles sentiram diferenças relativas 

ao ensino-aprendizagem, levando em conta o desenvolvimento da criatividade 

e o meu papel como professora, através dos diversos métodos explorados ao 

longo do processo com a finalidade de obter um resultado positivo numa área 

que nunca tinham trabalho, a ilustração editorial.  

 Em todas as aulas fui junto de cada aluno individualmente, colocando 

outras hipóteses, encorajando a terem ideias inovadoras, de maneira a 

desenvolverem a sua própria expressão.  

 Relativamente às referências de artistas e obras que fui disponibilizando, 

antes e durante o processo, observei que esta estratégia fez com que os 

alunos adquirissem um maior conhecimento das várias maneiras e formas de 

explorar a ilustração, reforçando a ideia da experimentação como processo 

para descobrir o seu próprio estilo e gosto desejado para o trabalho.  

 O ilustrador ao criar a sua própria narrativa de forma única, está ele 

também a escrever a sua própria história, que dificilmente vai ser a nossa, isso 
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obriga a desenvolver competências de forma crítica e estimula a imaginação de 

cada um, integrando-as na construção da nossa cultura visual, tonando-nos 

próprios contadores de histórias. 

 Deste modo esperei poder motivá-los a conhecer mais sobre este 

universo artístico, como fruir dele e através da experiência partir para a sua 

autodescoberta artística, aprendendo a arriscar, a criar algo a partir da sua 

capacidade e a saber usar a criatividade para resolver os desafios. Penso que 

a criatividade deve ser desenvolvida, para isso é cada vez mais importante 

pensar onde podemos integrar a criatividade nas nossas estratégias 

pedagógicas enquanto professores. Como posso impulsionar a criatividade? 

Como futura professora da área das artes visuais, sinto que tenho de 

aprofundar e refletir sobre este assunto. Primeiramente perceber, em contexto 

escolar, a verdadeira importância da criatividade para o desenvolvimento dos 

alunos, assim como aplicar e fazer com que sejam criativos. 

 Estas foram as minhas perguntas e expectativas iniciais para o trabalho 

que desenvolvi com a turma do 11ºO.  

 Os alunos tiveram formas de exploração e abordagens completamente 

diferentes do tema e da técnica: 

 - Trabalhos muito bem pensados, concetualmente: o trabalho do aluno C, 

um dos mais criativos da turma, é composto por uma personagem, feita com 

lápis de grafite, que representa a desvalorização do ser humano, estando a 

segurar uma caixa com o coração significando a importância do controlo das 

emoções nas relações sociais. Nas suas palavras “significa que hoje em dia em 

alguns casos as pessoas tiram a liberdade de expressão e a dignidade umas 

das outras. O facto de as pessoas exporem as suas emoções, e por vezes 

deixarem o coração de lado para serem mais frias e acabarem por se deixar 

levar pelas emoções”. (Aluno C). A decisão de utilizar cores vivas no fundo, a 

envolver a personagem a grafite foi justificada da seguinte forma: “A 

personagem de preto e as cores à sua volta estavam a demonstrar que por 

vezes as pessoas estão felizes por fora e não por dentro”. (Aluno C, aula 7, 21 

de fevereiro). Sem dúvida um dos trabalhos mais elogiados pelos restantes 

colegas.  
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FIGURA 68 | Ilustração Final do Aluno C (Fonte própria) 

- Trabalhos com a utilização de imagens: a aluna V, uma das mais esforçadas 

da turma e das que mais procura a originalidade, trabalhou com a utilização de 

imagens e sobreposição de grafismo nas mesmas. O seu processo de trabalho 

resultou na execução de vários esboços e diversas experimentações de 

materiais, acabando por optar pela utilização de uma imagem e trabalhar por 

cima da mesma, alterando e criando novas personagens na própria imagem. 

Na ilustração está representada uma pescadora a pescar dinheiro e as 

restantes pessoas a atirarem-se ao mesmo, fazendo assim uma crítica à nossa 

sociedade.  
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FIGURA 69 | Ilustração Final da Aluno V (Fonte própria) 

- Trabalhos de colagens: vários alunos estiveram a trabalhar com recortes e 

colagens de imagens, no entanto, só o aluno A acabou por apresentar dois 

trabalhos finais, sendo que o primeiro era um cartaz sobre o muro no México 

projetado pelo Presidente do Estados Unidos da América, Donald Trump, 

querendo com isto dizer que o muro tira a dignidade ao México. No segundo 

cartaz o aluno comunica a mesma ideia, mas colocando o Presidente numa 

postura mais critica. Em geral tanto os colegas como eu gostamos deste 

trabalho, que considerei ser um bom exemplo da educação para a cultura 

visual. 
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FIGURA 70 E 71 | Ilustrações Finais do Aluno A (Fonte própria) 
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- Trabalhos em pintura: a aluna D foi uma das que mais recorreu à exploração 

de materiais e composição, resultando num conjunto variado de esboços, e 

por isso, decidimos que poderia concretizar duas das suas melhores ideias. 

No primeiro trabalho fez uma pomba branca, simbolizando a paz e liberdade, 

e por cima desta, desenhou uma espingarda, alusiva à guerra. No segundo, 

optou por representar uma pessoa a tentar alcançar amor e felicidade, mas 

impedida devido à ganância do dinheiro. A aluna D, para além de um bom 

domínio das técnicas e materiais, demonstrou um apurado sentido crítico. 

Resultado disto foi a seleção do trabalho para a integração do jornal da 

escola “ESTU”. 
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FIGURA 72 E 73 | Ilustrações Finais da Aluno D (Fonte própria) 

Como afirma Barreto (2008) “A vantagem é que uma ilustração, para facilitar a 

compreensão, pode enfatizar certos elementos em detrimento de outros que se 

anulam. Uma ilustração pode ainda permitir representar virtualmente o que 

seria impossível de contemplar na vida real, conseguindo demonstrar uma 

ação ou mesmo uma imagem parada.
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1.1. Resultados Finais

FIGURA 74 E 75 | Pormenores da ilustração final da Aluna L (Fonte própria) 

 

FIGURA 76 | Ilustração Final da Aluna L (Fonte própria)
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FIGURA 77 E 78 | Pormenores da ilustração final do Aluno M (Fonte própria) 

FIGURA 79 | Ilustração Final do Aluno M (Fonte própria)
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FIGURA 80 E 81 | Pormenores da ilustração final do Aluno A (Fonte própria)

FIGURA 82 | Ilustração Final do Aluno A (Fonte própria)
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FIGURA 83 E 84 | Pormenores da ilustração final da Aluna V (Fonte própria)

FIGURA 85 | Ilustração Final da Aluna V (Fonte própria)
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FIGURA 86 E 87 | Pormenores da ilustração final do Aluno S (Fonte própria)

FIGURA 88 | Ilustração Final do Aluno S (Fonte própria) 
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FIGURA 89 E 90 | Pormenores da  ilustração final da Aluna D (Fonte própria)

FIGURA 91 | Ilustração Final da Aluna D (Fonte própria) 
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FIGURA 92 E 93 | Pormenores da  ilustração final do Aluno E (Fonte própria)

FIGURA 94 | Ilustração Final do Aluno E (Fonte própria)
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FIGURA 95 E 96 | Pormenores da  ilustração final da Aluna A (Fonte própria)

FIGURA 97 | Ilustração Final da Aluna A (Fonte própria)
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FIGURA 98 E 99 | Pormenores da  ilustração final do Aluno C (Fonte própria)

FIGURA 100 | Ilustração Final do Aluno C (Fonte própria)
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FIGURA 101 E 102 | Pormenores da  ilustração final da Aluna I (Fonte própria)

FIGURA 103 | Ilustração Final da Aluna I (Fonte própria)
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FIGURA 104 E 105 | Pormenores da  ilustração final do Aluno A (Fonte própria)

FIGURA 106 | Ilustração Final do Aluno A (Fonte própria)
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FIGURA 107 E 108 | Pormenores da  ilustração final da Aluna D (Fonte própria)

FIGURA 109 | Ilustração Final da Aluna D (Fonte própria) 
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Escolhida para o Jornal “ESTU”

FIGURA 110 | Ilustração Final da Aluna D no Jornal “ESTU” (Fonte própria) 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1.2. Avaliação 

 A avaliação foi contínua e formativa, decorreu ao logo de todas as aulas 

dadas. Foi também sumativa, pois ocorreu no final do período, juntando a 

minha proposta de trabalho com as restantes propostas que já tinham sido 

dadas, através dos parâmetros já definidos pelo Departamento de Artes Visuais 

da Escola Secundária da Maia.    

 A avaliação formativa teve lugar ao longo de toda a proposta, foi feita no 

decorrer de todas as aulas planeadas, acompanhando e fomentando o 

desenvolvimento progressivo da pesquisa em torno do tema, assim como a 

realização das etapas propostas. Esta proposta de trabalho foi programada 

para ser concretizada em diversas fases, o que permitiu aos alunos o 

desenvolvimento de um método de trabalho, que acompanhei individualmente 

através de um diálogo constante com os alunos acerca do trabalho e o seu 

desenvolvimento, permitindo assim ter uma visão ampla da evolução da cada 

um e perceber as suas escolhas e justificações das ideias, o que serviu de 

orientação pessoal, quando necessário. Do mesmo modo, obtive uma 

perceção do caminho percorrido até ao trabalho final. 

 Sendo assim, a avaliação foi feita pela observação durante as aulas, 

diários de bordo e fotografias que fui registando. Para além disso foi feita uma 

avaliação em grupo, onde os alunos apreciaram o seu trabalho e o dos outros, 

foi interessante gerar este momento de partilha de resultados entre os alunos, 

perceber que fizeram leituras completamente diferentes do tema. 

 Após as aulas analisei os trabalhos individualmente e classifiquei-os numa 

escala de 0 a 20, tendo em conta os critérios de avaliação, da professora Lídia 

Castro, que considero mais pertinentes: A apresentação/organização da 

proposta, o desenvolvimento de ideias através da experimentação e 

exploração de materiais, a qualidade dos esboços realizados, a sua 

capacidade de traçado, qualidade técnica, a expressividade (qualidade gráfica/ 

plástica) / Efeito visual, a criatividade (capacidade de recriar/ inventar/ 

transformar), a discussão e análise crítica dos projetos apresentados. 
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 Segundo a grelha de avaliação (Anexo 10), verificou-se que a maioria dos 

alunos se situa na média, tendo-se destacado cinco pela excelência e cinco 

pela medianidade, como em todas as turmas, já que alguns elementos não 

desenvolveram suficientemente o processo de exploração de esboços e ideias, 

revelando pouco interesse e persistência na experimentação de conceitos e 

técnicas, ainda que nenhum aluno se tenha destacado, a este nível, pela 

negativa. Os alunos com melhores resultados, além de terem experimentado 

técnicas, ideias e materiais, foram persistentes, críticos e conseguiram 

comunicar ideias originais e criativas. 

 Para finalizar, com a observação dos resultados obtidos, considero que os 

objetivos que estipulei foram cumpridos.  

 Durante o estágio na Escola Secundária da Maia, tive a oportunidade de 

observar e refletir sobre o comportamento dos professores face ao programa 

da disciplina de Desenho A, e concluí que, notoriamente, existe uma maior 

preocupação e interesse nos conteúdos programáticos mais enfatizados nos 

exames nacionais desta disciplina, em detrimento do aprofundamento de 

capacidades técnicas e desenvolvimento de interpretações pessoais que não 

são avaliados nesses exames. Creio que é importante que a operacionalização 

do currículo não se deixe influenciar tanto pela avaliação externa de modo a 

promovermos uma aprendizagem mais aprofundada do Desenho. 

 No final do período, a classificação desta proposta de trabalho teve 

reflexo na avaliação sumativa, seguindo os parâmetros definidos pelo 

Departamento de Expressões do Agrupamento da Escola Secundária da Maia, 

presente em anexo (Anexo 11).    
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FIGURA 111 | Processo de exploração de técnicas, ideias e materiais (Fonte própria) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao chegar ao fim desta experiência, descobri uma aprendizagem única, 

importante para o meu crescimento tanto pessoal como profissional. O contacto 

direto com o mundo do ensino e a perceção do seu funcionamento, contribuiu 

para o enriquecimento do meu conhecimento adquirido num contexto real ao 

longo deste percurso. 

 No desenvolvimento da proposta com os alunos observei que a ilustração 

permitiu desenvolver uma narrativa, mas de forma criativa, fazendo puxar pela 

imaginação, inspirar, pois o mesmo tema criou diferentes sensações e 

interpretações. Sendo a ilustração uma interpretação visual do próprio artista 

ou de quem ilustra, deve-se valorizar o pensamento e todo o processo, que 

envolve a sua construção, os meios e técnicas e a capacidade de convidar o 

leitor a entrar nos seus sentidos. Certamente que os critérios para a sua 

criação se relacionam com o seu modo pessoal de visualizar a arte de ilustrar. 

 A experiência que desenvolvi com os alunos da turma fez-me sentir que a 

ilustração é importante na transmissão de mensagens. Por isso ser importante 

o seu desenvolvimento e exploração didática nos conteúdos da disciplina de 

Desenho, nos materiais e técnicas. 

 Vejo a ilustração com um futuro promissor, uma inovação, ligada à 

criatividade que permite que sejamos criadores de várias imagens, é no nosso 

imaginar que, como refere Ostrower (1977), cresce o pensar ligado ao fazer, ao 

trabalho, quer com isto dizer a uma materialidade específica, “Formulamos aqui 

a ideia de a imaginação criativa vincular-se à especificidade de uma matéria, 

de ser uma imaginação específica em cada campo de trabalho” (Ostrower, 

2001: 32). Não queremos com isto dizer que acaba por ser um pensamento 

limitador, mas sim que dessas dificuldades surgem novas formas de 

abordagem, inovação, originalidade e novos resultados, conseguindo assim 

obter novas criações, com o poder de nos transportar nas mais diversas 

maneiras de fazer, sentir e pensar. 
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 Assim, na minha proposta de trabalho procurei desenvolver a ilustração 

como forma de motivar os alunos. Verifiquei que apesar das dificuldades 

iniciais dos alunos pela falta de referentes visuais e de capacidades de esboçar 

ideias, os alunos acabaram por se motivar. Acima de tudo verifiquei que os 

alunos desenvolveram e exploraram, na ilustração realizada, a criatividade e o 

sentido crítico essencial na comunicação visual. 

 Tendo sido programada para 15 tempos letivos, (Anexo 12) a proposta 

acabou por se desenvolver em 18 tempos letivos, constituída em três fases. 

Verifiquei que há sempre constrangimentos que não conseguimos controlar, 

como por exemplo a articulação do tempo, pois temos que respeitar os 

diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos. Na primeira fase, existiram 

dificuldades na pesquisa, no sentido de se apegarem muito às imagens mais 

óbvias; seguidamente na fase de experimentação, foi um desafio tirá-los da 

sua zona de conforto, do medo de errar, de não ter confiança no trabalho que 

desenvolvem, pois, para a maioria, fazer um desenho realista é o mais 

importante, tendo muita dificuldade em fazer um desenho rápido, assim como a 

falta de material, sendo que aos poucos foram partindo para uma viagem de 

novos materiais.  

 Considero que ajudei os alunos a explorar e experimentar novas formas 

de interpretar, transmitir as suas ideias e o uso de novos materiais para o 

efeito, não seguir o óbvio, fugir à solução que seria mais fácil, tendo em conta 

que eles nunca tinham abordado a ilustração, e por isso não tinham qualquer 

tipo de referências. Verifiquei que na aprendizagem o erro é também uma fonte 

de conhecimento, de acordo com Luckesi (1999). O erro não é uma fonte de 

castigo, mas um suporte para o crescimento. Como seria de esperar houve um 

leque diversificado de interpretações. Alguns alunos mais empenhados que 

outros, mas também não poderia ser de outra forma, os alunos não são todos 

iguais e, portanto, têm tempos e formas diferentes de pensar. No entanto, 

todos cumpriram o objetivo final, e compreenderam a importância de cada fase 

que tinha definido, a pesquisa e a experimentação são fases muito importantes 

e imprescindíveis para obter um melhor resultado. Todo o processo envolvido, 

desde as fases da pesquisa, de exposição de ideias, opiniões, exploração de 
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materiais, cumprimentos de prazos, todos eles foram importantes e decisivos 

para esta evolução, desenvolvendo a criatividade nos alunos e capacidades de 

autorregulação. 

 No geral, a turma teve um bom comportamento, proporcionando um 

ambiente tranquilo e agradável. A maior parte dos alunos demonstrou um ótimo 

desempenho e entusiasmo pela proposta apresentada, demonstrando 

interesse e participando em todas as fases da proposta, com sede de aprender 

coisas novas, havendo resultados muito expressivos e com materiais muito 

diversificados. 

 Podemos dizer que tudo o que nos rodeia enriquece a nossa cultura 

visual, e por isso o uso de diferentes técnicas, diferentes modos de representar 

e o uso de uma grande variedade de materiais, enriquece o nosso universo. 

 Em suma, a minha proposta de ilustração para a capa do jornal da escola, 

foi bastante benéfica, não só contribuiu para o enriquecimento da cultura visual 

de cada um, como para o seu enriquecimento curricular. 

 Verifiquei no decorrer desta proposta de trabalho que o papel do professor 

não se limita a ensinar os alunos a trabalhar estes conteúdos e estratégias 

pedagógicas, importantes para o seu desenvolvimento futuro na área artística, 

mas também integra uma reflexão sobre os processos didáticos.  

 Sendo a aprendizagem um processo ao longo da vida, o aprender a 

ensinar é um processo que se vai construindo e melhora com as vivências, 

reflexões e experiência. 

 A partir da minha experiência no estágio, aprendi que o papel do 

professor deve ser o de facilitador de aprendizagens, respeitando os diferentes 

ritmos de aprendizagem dos alunos, estar aberto a aplicação de diferentes 

abordagens, em função dos diferentes contextos escolares, numa tentativa 

constante de reformular e reestruturar o plano que melhor se adapte a cada 

aluno, a cada turma e a cada escola, tendo sempre em conta, e tentando 

aproveitar ao máximo, as contradições existentes.  

 Considero que o meu estágio foi uma experiência marcante na minha 

vida, fui recebida com uma enorme empatia, foram interessantes todos os 

momentos de partilha constante, de ideias e diálogo com os alunos. Nesses 

  91



diálogos entendi a diversidade de interpretações do tema, com diferentes 

pontos de vista. Como professora interessada criei um ambiente rico em 

recursos, prevendo um ritmo de trabalho adaptado às competências e ao ritmo 

de cada um, dando uma atenção personalizada. 

 No final, após uma reflexão e diálogo com os alunos, concordamos que 

esta proposta teve um resultado positivo, tendo os alunos demonstrado que os 

ajudei a explorar as capacidades de expressão e domínios das técnicas e 

materiais, com sucesso. Na generalidade, todos exploraram uma diversidade 

de materiais, desenvolveram técnicas novas, criaram a sua própria expressão 

no desenho que materializaram a partir da ilustração e acima de tudo usaram a 

criatividade. Foi gratificante tanto a nível pessoal como profissional, trabalhar 

sobre este tema, com estes alunos, nesta escola. Neste contacto direto com o 

contexto escolar, criei ligações com os alunos, proporcionando segurança e 

bem-estar entre todos. Sinto-me privilegiada em ter trabalhado neste ambiente 

tão acolhedor e, sobretudo, abundante em boa disposição.  

 Espero com este relatório ter conseguido da melhor forma relatar as 

minhas vivências enquanto professora estagiária. Para além de todas as 

partilhas imprescindíveis ao meu desenvolvimento, é com um olhar 

emocionado que levo comigo alguns desenhos oferecidos pelos alunos do 

11ºO, que me vão fazer lembrar com saudade esta etapa da minha vida, 

acreditando assim que a minha participação na vida deles tenha influenciado 

positivamente assim como interferiu na minha.
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 Agrupamento de Escolas da Maia - Escola Secundária da Maia 

Plano de Turma 
Versão – 04 

 
 

 Mod. DT-02 

 
 

Diretor de 
turma Alice Silva 

 Ano letivo 2018/2019 

 Ano e turma 11ºO 
 
 
1. CARATERÍSTICAS DA TURMA 
 
(indicar o nº e nome do aluno) 

Idades dos alunos 

Média da idade dos alunos da turma: 16,4 

Alunos com idade superior à média da turma em pelo menos 2 anos: 2 

Alunos com idade inferior à média da turma em pelo menos 2 anos: 0 

Situação familiar e 
cultural 

Alunos estrangeiros: 0 

Alunos com pais separados: 7 

Alunos sem algum dos progenitores: 0 

Nível 
socioeconómico 

Alunos com os dois pais desempregados: 0 

Alunos com pelo menos um dos pais desempregado: 3 

Alunos subsidiados: 4 

Expectativas e 
interesses escolares 12 querem seguir o ensino superior; 5 querem fazer um “gap year”. 

Alunos com 
retenções 

Alunos retidos o ano passado: 0 

Alunos com uma retenção no seu percurso escolar: 5 

Alunos com mais de uma retenção no seu percurso escolar: 3 

Alunos com NEE Alunos com PEI: 0 

 
 
 



ANEXO 3 | Plano de Atividades de Enriquecimento Curricular 
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tipo de atividade data local Responsável(eis) alunos 
intervenientes 

Projeto Erasmus + De 9 a 14 de 
outubro   Turquia 

Equipa responsável pelo 
projeto. Professor José 
Dias 

Luísa, Daniela e 
Viviana 

Projeto Erasmus + De 10 a 14 de 
dezembro Alemanha 

Equipa responsável pelo 
projeto. Professora da 
turma Olga Carneiro 

Inês, Manuela, 
Ana e José  

Visita de Estudo a 
Lisboa 2 de maio Lisboa Grupo disciplinar de 

Artes Visuais Toda a turma 

Semana das Artes 3º período  Grupo de Artes Visuais Toda a turma 

Dia da Filosofia 1º período Escola Grupo de Filosofia Toda a turma 

Visita ao Porto – 
exposição do Echer 2º período Porto Grupo de Artes Visuais Toda a turma 

Jornal da Escola 2º período Escola Grupo de Artes Visuais Toda a turma 

Projeto Erasmus + fevereiro Portugal -
Maia 

Equipa responsável pelo 
projeto. Professora 
Manuela Pinho 

Ana Gomes e 
Inês Pinto 

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. APOIOS PEDAGÓGICOS 
 
(apenas para o Ensino Básico) 



ANEXO 4 | Proposta de Trabalho  

|escola secundária da maia                              |professora estagiária marta maravilha                            |ano letivo 2018/2019                       |disciplina desenho A 

Proposta trabalho 
TRAZER LUZ À ILUSTRAÇÃO 
[Unidade de Trabalho – Ilustração] 
[Contéudos] Visão Materiais Procedimentos Sintaxe 

“os desenhos de ilustração, uma tipologia que acompanha desde onde o desenhar, encontramos uma 
relação de dialogo entre um texto ou uma ideia que se expõe e uma imagem ou imagens que o 
acompanham.” (Rodrigues, 2000: 111).  

Define-se ilustração como o nome genérico dado a todo o tipo de imagem que proporciona apoio visual a 
um texto, palavra ou ideia. Por vezes, a própria imagem autonomiza-se e é, só por si, comunicação. 
Como no desenho, tem inúmeras utilizações, dividindo-se por diversas tipologias: desde a ilustração mais 
técnica, editorial, entre a que se destina a demonstrar algo com um carácter pedagógico ou aquela que é 
uma interpretação de autor, destinada acompanhar um texto.  

Uma ilustração transmite um ponto de vista do autor, quer seja através de uma imagem, palavra ou ideia, 
pode servir como apoio visual. É portanto, um excelente meio de comunicação, é uma imagem para 
interpretar, acompanhar, “os desenhos de ilustração, uma tipologia que acompanha desde onde o 
desenhar, encontramos uma relação de dialogo entre um texto ou uma ideia que se expõe e uma imagem 
ou imagens que o acompanham.” in Ana Leonor Rodrigues “O que é o Desenho”, normalmente gera o 
pensamento de que, tem sempre que acrescentar algo ou ser esclarecedora do texto, formando assim 
ideias erradas da arte de ilustrar. 

Os objetivos principais para o desenvolvimento desta unidade são: - a aproximação a este meio de 
comunicação visual - a Ilustração - enquadrando-a na atualidade; - a compreensão e aplicação de uma 
metodologia na concretização, com o tema ‘Pela Paz e Dignidade Humana’, que envolva a interpretação 
individual, passando para o estudo de composição gráfica representativa dessa interpretação.

> Objetivos 

- Associe uma imagem a um tema de forma pertinente. 
- Aplique capacidades de interpretação, traçado e representação expressiva. 
- Estruture o campo visual de forma equilibrada e apelativa. 
- Explore modos de formar distintos, percebendo as suas aplicações na representação. 
- Explore efeitos gráficos específicos com vista a um objetivo pré-determinado. 
- Desenvolve conhecimentos de manipulação de materiais de registo e de pintura. 
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> Procedimentos 

1ºFase_Pesquisa de tipologias de ilustração / ilustradores. [3 tempos] 

2ºFase_Fazer registos variados de hipóteses de trabalho (diversificando materiais, técnicas, suportes e 
expressão) – centradas, numa primeira fase, eventualmente em personagens ou elementos narrativos 
relevantes. [6 tempos] 

3ºFase_Selecionar os esboços mais coerentes e mais conseguidos 
Elaborar a ilustração que responda à proposta em arte final (possibilidade de utilizar software específico 
de desenho e de edição de imagem). [6 tempos] 

 

 

   

Capas da conceituada revista New Yorker, Time, Mad, Vogue que só utiliza ilustrações 

nas suas capas. Semanalmente, as ilustrações analisam ou comentam os assuntos ou 

eventos da sociedade norte-americana ou do mundo. 

              

  102



> Materiais 

Escolhe o material e técnica que melhor sirva as especificidades e necessidades da proposta. 
Possibilidade de utilizar software especifico de desenho e de edição de imagem. 

> Prazo 

15 tempos letivos 

> Avaliação 

A avaliação terá em conta os seguintes itens: 

- Apresentação / Organização 
- Desenvolvimento de ideias através da experimentação e exploração 
- Qualidade de esboços realizados 
- Capacidade de traçado 
- Qualidade técnica 
- Expressividade (qualidade gráfica/plástica) / Efeito visual 
- Criatividade (capacidade de recriar / inventar / transformar) 
- Discussão e análise crítica dos projetos apresentados. 
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ANEXO 5 | Cartaz do Concurso 
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CONCURSO                                 
PARA A CAPA

JORNAL ES TU

Envia a tua proposta até ao dia 5 de fevereiro de 2019 para o e-mail      

jornal.esmaia@gmail.com



ANEXO 6 | Planificação Anual 11ºAno 

Agrupamento de Escolas da Maia – Escola Secundária da Maia 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Área disciplinar de Artes Visuais 

Planificação anual  
                                               Ano letivo 2018-2019 

DISCIPLINA:DESENHO A 
ANO DE ESCOLARIDADE:11.º ano 
NÍVEL DE ENSINO SECUNDÁRIO 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS:Lídia Castro 
MODALIDADE DE ENSINO: Regular Diurno 

Professor: Lídia Castro                                     Modalidade de Ensino: Regular diurn            Curso: Cientifico Humanístico de Artes visuais 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Competências Aspetos a avaliar Itens/Instrumentos de avaliação
Ponderaç

ão

Saber fazer

• Compreensão da informação para a realização das 
propostas; 

•Observação global e em pormenor das formas, objetos 
e do ambiente envolvente; 

• Aplicação dos conhecimentos técnicos e artísticos 
adquiridos; 

• Execução dos trabalhos com clareza e rigor; 
• Experimentação gráfica e criativa; 
• Utilização da linguagem específica do código visual; 
• Evolução gráfica e visual; 
• Avaliação responsável dos resultados obtidos; 
• Recolha e tratamento de dados para a pesquisa que o 

trabalho exige; 
• Interesse por adquirir novos conhecimentos artísticos e 

técnicos.

• Desenhos, concretizações gráficas, ou objetos 
produzidos e outras ações do âmbito disciplinar 
eventualmente produzidos (exposições, textos, 
relatórios, entrevistas visitas de estudo e outras 
participações. 

• A avaliação não incide só nos produtos finais de 
expressão mas também em toda a evolução dos 
processos na sala de aula e onde a ação decorre – 
saber fazer mas também no envolvimento e prestação 
do saber ser e estar. 

• A Avaliação na Progressão na Aprendizagem : 
2º Período: 40% do 1º período+ 60% do 2º período; 
3º Período: 60% do 2º + 40% do 3º período.. 

•Os trabalhos entregues fora da data estabelecida têm 
uma penalização de 10%, por cada semana em atraso 
da data prevista; 

•O trabalho de aula realizado em casa tem uma 
penalização de 50 %.

80%

Saber ser 
Saber estar

• Assiduidade e pontualidade; 
• Participação / Empenho; 
• Comportamento / Responsabilidade; 
• Poder de iniciativa; 
• Persistência na aprendizagem evolutiva; 
• Valorização pessoal (capacidade de reconhecer o erro 

e mudar).

Grelhas de observação do professor 20%
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Professor: Lídia Castro Modalidade de Ensino: Regular diurno Curso: Cientifico Humanístico de Artes 
visuais 

DISTRIBUIÇÃO TEMÁTICA

Período 
lectivo

Tempos 
letivos Temas/Conteúdos Atividades a desenvolver

1º
75  • VISÃO: (Perceção visual e mundo 

envolvente) 

• MATERIAIS: (Suportes, Meios atuantes, 
Infografia) 

• PROCEDIIMENTOS: (Técnicas, Processos 
de análise, Processos de síntese) 

• MORFOLOGIA E SINTAXE:  
(Elementos e conceitos estruturais da 
linguagem plástica) 

• SENTIDO: (Visão sincrónica e diacrónica do 
desenho) 

• Observação diagnóstica… 
• Desenhos do rosto e corpo humano 
• Desenho de observação com exploração dos elementos estruturais da 

linguagem plástica e visual a partir de formas naturais/artificiais e 
objetos artesanais e industriais 

• Pesquisa de documentação, recolha de documentação e materiais  e 
tratamento gráfico de dados 

• Desenhos de espaços e equipamento em perspetivas convergentes; 
• Reprodução de obras de autores relevantes da história da arte na 

Pintura  
• Composições figurativas e abstratas 
• Leitura de obras de arte 
• Módulo-padrão: 
•
• Participação em projetos e atividades interdisciplinares 
• Visita de estudo 
• Reinterpretação de obras de arte/Re/Criação escultórica/tridimensional 
• Design bidimensional Design tridimensional/arquitetura 
• Visita de estudo/aula exterior/Trabalho de campo 
• Infografia e arranjos gráficos 
• Participação em projetos e atividades interdisciplinares 
• Exposições no pavilhão de Artes e sala de aula 
• Trabalhos de casa

2º 78 

3º 36 
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Professor: Lídia Castro                   Modalidade de Ensino: Regular diurno                           Curso: Cientifico Humanístico de Artes visuais 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

Finalidades / 
Competências a 

desenvolver
Unidades 
temáticas 

Te
mp
os

Estratégias e atividades 
Metodologias e propostas de 

trabalho

Recursos 
didáticos e 
materiais

Período 
e  

Tempos

AVALIAÇÃO

Critérios Instrument
os

Pond
eraç
ão

Principais finalidades: 
- Desenvolver as capacidades 
de observação, interrogação e 
interpretação. 

- Desenvolver as capacidades 
de análise, representação, 
expressão e comunicação. 

- Promover métodos de 
trabalho individual e 
colaborativo, observando 
princípios de convivência e 
cidadania. 

- Desenvolver o espirito crítico 
face a imagens e conteúdos 
mediatizados e adquirir, com 
autonomia, a capacidade de 
resposta superadoras de 
estereótipos e preconceitos 
face ao meio envolvente. 

- Desenvolver a sensibilidade 
estética, formando e 
aplicando padrões de 
exigência. 

- Desenvolver a consciência 
histórica e cultural e cultivar a 
sua disseminação. 

Competências a 
Desenvolver: 

- Ver/ criar/comunicar 

- Observar e analisar 

- Manipular e sintetizar 

- Interpretar e comunicar

• Desenho 
Diagnóstico 

 
16 

32 

22 

18 

32 

22 

19 

16 

• Observação diagnóstica… 
• Desenho de Observação: 
•  Desenhos do rosto e corpo 

humano 
• Desenho de observação com 

exploração dos elementos 
estruturais da linguagem 
plástica e visual a partir de 
formas naturais/artificiais e 
objetos artesanais e 
industriais; 

• Pesquisa de documentação, 
recolha de documentação e 
materiais e tratamento gráfico 
de dados; 

• Desenhos de espaços e 
equipamento em perspetivas 
convergentes; 

• Reprodução de obras de 
autores relevantes da história 
da arte na Pintura  e 
composições figurativas e 
abstratas; 

• Leitura de obras de arte; 
• Módulo-padrão: 

Desenho/pintura/impressão/
Infografia e arranjos gráficos; 

• Participação em projetos e 
atividades interdisciplinares; 

• Visita de estudo 
• Exposições 

• Sala de aula 
C01/C07 
espaços 
exteriores 
na escola, 
equipament
os 
estiradores 
e cadeiras, 
instrumento
s e 
materiais; 

• Referência 
ao material 
de Desenho 
e à sua 
utilização; 

• Explicitaçõe
s teóricas, 
análise de 
situações e 
trabalhos 
visuais, 
discussão e 
troca de 
ideias; 

• Exemplifica
ções e 
demonstraç
ões dos 
objetivos e 
evolução 
das 
propostas 
de trabalho; 

• Enunciação 
do 
problema: 
pesquisa, 
experimenta
ção e 
descoberta 
de 
soluções; 

• Revelação 
escrita e 
oral; 

Demonstraç
ões 
usando: 
Projetor de 
vídeo; 
Computado
r, Internet e 
software 
específico; 
livros , 
revistas e 
outros; 

• Acompanha
mento 
sistemático 
da evolução 
e 
apresentaçã
o do 
trabalho.

1º 
Período 

75 
Tempos 

- Aplicação dos 
conhecimentos 
técnicos e 
artísticos 
adquiridos; 

- Compreensão da 
informação para a 
realização das 
novas propostas; 
- Experimenta 
variações criativas 
(estudos e 
esboços);  
- Expressão 
graficamente com 
criatividade; 
- Execução dos 
trabalhos com 
clareza e rigor; 
-  Evolução gráfica 
e visual; 
-  Avaliação com 
responsabi-lidade 
dos resultados 
obtidos; 
-  Observação 
global e em 
pormenor das 
formas e do 
ambiente 
envolvente; 
- Recolha de dados 
para a pesquisa 
que o trabalho 
exige; 
- Interesse  por 
adquirir novos 
conhecimentos 
artísticos e 
técnicos. 
- Assiduidade e 
pontualidade; 
- Participação / 
Empenho; 
- Comportamento / 
Responsabilidade; 
- Poder de 
iniciativa; 
- Persistência na 
aprendizagem 
evolutiva; 
- Valorização 
pessoal 
(capacidade de 
reconhecer o erro 
e mudar). 

Progressão na 
aprendizagem: 
Com autonomia e 
sociabilidade 

Capacidade de 
executar projetos: 
Com conhecimento 
e desenvolvimento 
de formas diversas 
de expressão e 
domínio de 
técnicas  e 
procedimentos.

Trabalho 
diagnóstico 

Grelha de 
registos de 
observação 
das atitudes 

Grelha de 
registos de 
observação 
das 
capacidades 

Organização e 
Portefólio e 
uso do Livro 
de campo. 
Avaliação 
individual e em 
grupo do 
Diário gráfico 

Execução, 
apresentação 
e análise 
crítica de 
trabalhos 

Compilação e 
organização 
de trabalhos 

-Participação 
na exposição 
dos trabalhos

No 
Domín
io das 
Atitud
es: 
SABE
R 
SER 
20% 

No 
Domín
io das 
Aptidõ
es/ 
Capac
idades
/ 
Conhe
ciment
os: 
SABE
R 
FAZE
R 
80%

• Desenhos de 
observação / 
representação, 
análise, registo de 
formas naturais /
artificiais e objetos 
artesanais e 
industriais.

Desenhos de 
observação/
representação de 
espaços e 
equipamentos em 
perspetiva 
convergente;

• Exploração de 
grafismos e 
expressões 
plástico / visuais

• Construção de 
meios e materiais 
atuantes; 

• Desenho de Observação: 
• Desenho de observação com 

exploração dos elementos 
estruturais da linguagem 
plástica e visual a partir de 
formas naturais/artificiais e 
objetos artesanais e 
industriais; 

• Desenhos de espaços em 
perspetivas 
convergentes; 

• Reinterpretação de obras de 
arte/Re/Criação escultórica/
tridimensional 

• Design bidimensional 
Infografia  e arranjos gráficos 

• Visita de estudo/aula exterior/
Trabalho de campo 

2º 
Período 

78 
Tempos 

• Pesquisa e 
tratamento de  
Informação; 

•

• Análise crítica  a 
trabalhos 
efectuados: 
Leituras 
morfológicas; 
Leituras sintáticas 
e 
Leituras de 
sentido. 
A visão;  
Os materiais; 
Os procedimentos. 
A visão diacrónica 
e sincrónica do 
desenho 

• Desenho de Observação: 
• Desenho de observação com 

exploração dos elementos 
estruturais da linguagem 
plástica e visual a partir de 
formas naturais/artificiais e 
objetos artesanais e 
industriais; 

• Design tridimensional/
arquitetura 

• Infografia e arranjos gráficos 
• Participação em projetos e 

atividades interdisciplinares 
• Exposições no pavilhão de 

Artes e sala de aula 

• Participação em projetos e 
atividades interdisciplinares e 
Trabalhos de casa

3º 
Período 

36 
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ANEXO 7 |  Power Point Ilustração 

|escola secundária da maia                              |professora estagiária marta maravilha                            |ano letivo 2018/2019                       |disciplina desenho A 

Ilustração Técnica                                                                                                            

 

lustração de Moda   

Ilustração Científica 
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Ilustração Publicitária 

 

Ilustração Narrativa (Banda Desenhada)                                                                        

 

Ilustração Narrativa (Literatura Infantil) 
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Ilustração Editorial  
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ANEXO 8 |  Power Point Ilustradores  

|escola secundária da maia                              |professora estagiária marta maravilha                            |ano letivo 2018/2019                       |disciplina desenho A 

André Letria 

         

  

Maria João Worm 

Cinta Arribas 
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Figura 2 | A Maior Flor 
do Mundo, 2013  

Figura 3 | A Guerra, 2018  Figura 1 | Se Eu Fosse Um Livro, 2011  

Figura 4 | A Fonte das 
Palavras, 2013  

Figura 7 | O Mundo 
Redondo, 2005  

Figura 6 | Os Animais 
Domésticos, 2017  

Figura 5 | Saga, 2015  

Figura 8 | La Mudanza, 
2017  

Figura 9 | Núñez de 
Arce, 2016  

Figura 10 | Guerrilla 
Girls, 2016  

Figura 11 | Untitled, 2016  



Martin Jarrie 

Bernardo Carvalho 

Nicolau 
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Figura 14 | Lumières, 
2013 

Figura 12 | Lumières, 
2013  

Figura 15 | A fleur de peau, 
2019 

Figura 13 | Le Louvre Lens, 2013 

Figura 16 | High-Tide, 2011  Figura 17 | Ir e vir, 2012  Figura 18 | Ir e vir, 2012  

Figura 22 | Different 
Animals, 2014

Figura 19 | Different Animals, 2014 Figura 20 | Different 
Animals, 2014

Figura 21 | Different Animals, 
2014



André da Loba 

 

Luís Belo 
 

Asya Lisina 
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Figura 23 | Bocage, 2010 Figura 24 | Obscénica: Bufólicas, 
2014

Figura 25 | Manimals, 2013

Figura 26 | O que tem a Barriga da 
Mãe?, 2016

Figura 27 | O que tem a Barriga 
da Mãe?, 2016

Figura 28 | O que tem a Barriga 
da Mãe?, 2016 

Figura 31 | Creatures, 2014Figura 30 | Creatures, 2014Figura 29 | Gone With The 
Windhound, 2017



Gémeo luís 
 

Ana Seixas 
 

David Penela 
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Figura 32 | Catabrisa, 2016 Figura 33 | A Minha Primeira 
Língua, 2012

Figura 34 | A Minha Primeira 
Língua, 2012

Figura 35 | Island, 2016 Figura 38 | Lunares, 2016Figura 36 | Island, 2016 Figura 37 | Island, 2016

Figura 40 | Água Pela 
Barba, 2015

Figura 41 | Meanwhile in 
Series, 2016

Figura 42 | 
, 2016

Figura 39 | Flea Market 
Fair, 2017

http://davidpenela.com/NO-26-A-to-Z-Typography-Zine
http://davidpenela.com/NO-26-A-to-Z-Typography-Zine
http://davidpenela.com/NO-26-A-to-Z-Typography-Zine
http://davidpenela.com/NO-26-A-to-Z-Typography-Zine
http://davidpenela.com/NO-26-A-to-Z-Typography-Zine
http://davidpenela.com/NO-26-A-to-Z-Typography-Zine


Ninette & Eponyme 
 

Carolina Celas 

 

Teresa Lima
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Figura 45 | 5 O’CLOCK, 
2014 

Figura 44 | Claria, 2015Figura 43 | Ana, 2015 Figura 46 | Relation, 2015 

Figura 48 | Love Rocks, 
2018

Figura 49 | Caretos e 
Coretos, 2018

Figura 47 | Caretos e 
Coretos, 2018

Figura 50 | Alice no 
País das Maravilhas, 
1998

Figura 51 | Se os bichos 
se vestissem como 
gente, 2004

Figura 53 | O Soldadinho 
de Chumbo, 2005

Figura 52 | Árvore, 1985



Anne Faith Nichollsa 
 

Susana Monteiro 

Mariana, a miserável 
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Figura 55 | Convergence 
of Consciousness, 2019 

Figura 56 | Looking Out 
From Within: Narwhal, 
The Bell Jar Series, 2018 

Figura 54 | The Duplicity of Doubt, 2018

Figura 60 | A Minha 
Cidade, 2016

Figura 59 | A Minha 
Cidade, 2016

Figura 58 | A Minha 
Cidade, 2016Figura 57 | A Minha Cidade, 

2016 

Figura 61 | Commissioned, 
2016

Figura 64 | Too 
Romantic, 2014

Figura 63 |Commissioned, 
2016

Figura 62 | nham 
nham, 2014 



Johanna Benz  

João Vaz de Carvalho 

 

Valerio Vidali  
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Figura 65| Ilustrarte Award, 2014 Figura 66 | Tempestade, 2014 Figura 67 | Ilustrarte Award, 2014 

Figura 68 | Campo, 2009 Figura 69 | Smart Dog, 
2010

Figura 70 | Untitled, 
2009 

Figura 71 | Auto retrato, 2009 

Figura 73 | Um dia, Um 
Guarda-Chuva, 2010 

Figura 72 | Um dia, Um Guarda-Chuva, 
2010

Figura 74 | Jemmy Button, 2013



Matisse 

Violeta Lópiz  

Keith Negley
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Figura 75 |Vege-
taux, 1958 

Figura 76 |  Jazz Folio For, 1983 Figura 77 | The Codomas, 1943

Figura 78 | Amigos do Peito, 2014 Figura 79 | Les poings 
sur les iles, 2013 

Figura 80 | Amigos do Peito, 2014

Figura 82 | Young 
Christianity Metaphors, 
2016 

Figura 81 | Nautilus - Live 
Fast Die, 2016

Figura 83 | Above All 
Earthly Meataphors, 
2016

Figura 84 | Untitled, 2015   



ANEXO 9 | Power Point Editorial 

|escola secundária da maia                              |professora estagiária marta maravilha                            |ano letivo 2018/2019                       |disciplina desenho A 

O Livro Inclinado. Peter Newell (1910) 

A Ilha. João Gomes de Abreu e Yara Kono 
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Figura 1 | Capa do O livro 
Inclinado, 1910

Figura 2 | Pormenor 
interior de O livro 
Inclinado, 1910

Figura 3 | Pormenor 
interior de O livro 
Inclinado, 1910

Figura 4 | Capa do livro A 
Ilha, 2012

Figura 5 | Pormenor do livro A ilha, 2012



The Good Little Wolf. Nadia Shireen (2011)

If i Built a House. Chris Van Dusen (2012) 

O Papão no Desvão criado por Ana Saldanha  e Yara Kono (2010) 
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Figura 7 | Pormenor do livro The Good Little Wolf, 2011Figura 6 | Capa do livro The Good Little Wolf, 2011

Figura 9 | Pormenor do livro If I Built a House, 2012Figura 8 | Capa do livro If I Built a 
House, 2012

Figura 10 | Capa do livro O Papão no 
Desvão, 2010

Figura 11 | Pormenor do livro O Papão no 
Desvão, 2010

Figura 12 | Pormenor do livro O Papão no 
Desvão, 2010



Mar.  André Letria e Ricardo Henriques (2000) 

 

  

Nova Iorque em Pijamarama. Michaël Leblond e Frédérique Bertrand (2012) 
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Figura 14 | Pormenor do 
livro Mar, 2013

Figura 13 | Capa do livro 
Mar, 2013 

Figura 15 | Pormenor do 
livro Mar, 2013

Figura 16 | Capa do livro 
Nova Iorque em 
Pijamarama, 2012 

Figura 17 | Pormenor do livro 
Nova Iorque em Pijamarama, 
2012 

Figura 18 | Pormenor do 
livro Nova Iorque em 
Pijamarama, 2012 



Picturebook designado por álbum ilustrado, que conjuga imagem e tipografia, 

em que estes dois elementos devem estar em sintonia. É direcionado ao 

publico infantil. 

Where the Wild Things are. Maurice Sendak (1963) 

 

Livros sem texto onde existem apenas ilustrações, a história é contada só por 

imagens, cores, texturas, formas. É por isso, neste sentido um livro que ajuda 

ao desenvolvimento da criatividade, sendo que o leitor não tem um fio condutor 

e por isso tem que imaginar a sua própria história. 

Oh! Josse Goffin (1995) 
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Figura 20 | Where the wild things are, 1963
Figura 19 | Where the wild things are, 1963

Figura 21 | Oh!, 1995 Figura 22 | Oh!, 1995



Na Noite Escura. Bruno Munari (1952) 

O Balãozinho Vermelho. Iela Mari (2006) 
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Figura 23 | Na Noite Escura, 
1952

Figura 24 | Na Noite Escura, 1952 Figura 25 | Na Noite Escura, 
1952

Figura 26 | O Balãozinho 
Vermelho, 2011

Figura 27 | O Balãozinho Vermelho, 2011



Pop-up são livros que ao abrir, uma estrutura de papel transforma-se numa 

imagem tridimensional, havendo uma explosão de imagens com relevo que 

contam a história. Vistos como uma forma de entretenimento, são livros que 

exigem a participação do leitor. 

O Capuchinho Vermelho. Louise Rowe (2010) 

 

Mauvais Tours. Mayumi Otero e Raphael Urwiller (2011) 
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Figura 29 | O Capuchinho Vermelho, 2010Figura 28 | O Capuchinho Vermelho, 2010

Figura 32 | Mauvais Tours, 
2011

Figura 31 | Mauvais Tours, 2011Figura 30 | Mauvais Tours, 2011



O Principezinho. Saint-Exupéry (2009) 

 

Alice no país da maravilhas. Robert Sabuda 

Interativos são livros que “obrigam” o leitor a participar na obra, podem ser de 

jogos, colorir. O leitor é que pode movimentar o livro de forma a criar novas 

figuras. Deste modo permite participar de forma divertida na obra. 
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Figura 33 | O Principezinho, 2009 Figura 34 | O Principezinho, 2009 

Figura 36 | Alice no País da Maravilhas, 2003Figura 35 | Alice no País da Maravilhas, 2003

http://robertsabuda.com/popupbks.asp


Todos Fazemos Tudo. Madalena Matoso (2011) 

Pat the Beatie. Henrik Drescher (2009)  

 

Monster Comics. Mike Werrod (2010)  

  126

Figura 37 | Todos Fazemos Tudo 
de Madalena Matoso, 2009

Figura 38 | Todos Fazemos Tudo 
de Madalena Matoso, 2009

Figura 39 | Todos Fazemos Tudo 
de Madalena Matoso, 2009

Figura 40 | Pat the Beatie, 
2009

Figura 41 | Pat the Beatie, 
2009

Figura 42 | Pat the Beatie, 
2009

Figura 44 | Pormenor do livro Pat the Beatie, 2010Figura 43 | Capa do livro Pat the Beatie, 2010



Love. Lowell A. Stiff e Gian Berto Vanni (1998) 

Bleu sur bleu One stroke. Katsumi Komagata (2009) 

O Arenque Fumado. Charles Cros e André da Loba (2011) 
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Figura 52 | Pormenor do livro O Arenque Fumado, 2011Figura 51 | Capa do livro O Arenque Fumado, 2011

Figura 46 | Pormenor do livro 
Love, 1998

Figura 47 | Pormenor do livro 
Love, 1998

Figura 45 | Capa do livro 
Love, 1998

Figura 48 | Blue to blue, 2009 Figura 49 | Blue to blue, 2009 Figura 50 | Blue to blue, 2009



Banda Desenhada que “vêm desenvolver uma nova maneira de contar 

histórias” (Rodrigues, 2000: 113) 

Alain Corbel e Eric Lambé (1990) 
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Figura 54 | Pormenor do livro O Arenque Fumado, 2011Figura 53 | Pormenor do livro O Arenque 
Fumado, 2011

Figura 55 | Pormenor do livro O Arenque 
Fumado, 2011

Figura 56 | Pormenor do livro O Arenque 
Fumado, 2011



Revistas vieram gerar uma mudança e foram encaradas como uma área de 

grande influência, “talvez porque, como difusão eminentemente democrática, 

jornais, revistas começam por ser acessíveis a todos” (Rodrigues, 2000: 113). 

Time 

Life 

MAD  
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Vogue

The New Yorker 
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Artistas 

Javier Mariscal 
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Gémeo Luís 

Christoph Niemann  
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Milton Glaser 
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Sebastião Rodrigues 

Hvass e Hannibal 
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Olivier Douzou 

Katsumi Komagata 
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Pedro Nora 

JazCulturporto      
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ANEXO 10 | Grelha de Avaliação 

  AVALIAÇÃO ILUSTRAÇÃO 

DISCIPLINA DESENHO A  
ANO 11º TURMA O 

Práticas Conceitos Atitudes

Nome

1 
Recolhe 
dados  
que o 
trabalho 
exige, 
caderno 
grafico

2 
Execut
a os 
trabalh
os com 
clareza 
e rigor

3 
etapas 
executa
das

4 
Desenhos
concretiz
ações 
gráficas

5 
Aplicação 
dos 
conhecime
ntos 
tecnicos e 
artistico 
adquiridos

6 
Criativi-
dade

7  
Participação 
nas 
actividades 
da aula

8        
Interesse/
empenho

           
Total Média

     Nota           
Final

1 12 18 12 18 17 18 18 17 130 16,3 16

2 15 15 16 18 17 18 16 18 133 16,6 17

3 11 13 12 13 13 12 12 11 97 12,1 12

4 16 18 18 18 18 19 18 18 143 17,9 18

5 11 12 12 13 13 12 12 11 96 12,0 12

6 11 13 12 13 13 12 12 11 97 12,1 12

7 12 14 12 15 15 14 15 13 110 13,8 14

8 16 18 18 18 18 19 18 18 143 17,9 18

9 11 13 12 13 13 12 12 12 98 12,3 12

10 18 17 18 17 18 17 18 18 141 17,6 18

11 18 18 18 18 18 19 18 18 145 18,1 18

12 11 13 12 13 13 12 12 11 97 12,1 12

13 14 15 13 13 14 12 14 13 108 13,5 14

14 11 13 13 13 13 13 14 13 103 12,9 13

15 13 15 14 15 15 14 14 14 114 14,3 14
16 16 18 18 17 18 18 18 18 141 17,6 18
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ANEXO 11 | Critérios de Avaliação 

                               
   Agrupamento de Escolas da Maia 2018/2019 

Critérios de avaliação sumativa de Desenho A              10º, 11º,12º - C.C.H. 

*Observação: caberá a cada professor selecionar os instrumentos de avaliação, de forma a adequá-los aos temas a tratar e às 
turmas que leciona. 

OBJETO DE AVALIAÇÃO CRITÉRIOS /INDICADORES
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO
PESO

S

CONHECI
MENTOS 

e 
MOBILIZ
AÇÃO 
DOS 

CONHECI
MENTOS

Desenvolviment
o das 
capacidades 
Aquisição e 
aplicação de 
conhecimentos 
Domínio de 
técnicas e 
procedimentos

• Desenvolve capacidades facilitadoras da prática de 
uma boa organização e bom método de trabalho; 

• Desenvolve e demonstra capacidades no domínio 
psico-motor; 

• Desenvolve capacidades de compreensão e 
observação;

Trabalho prático (na 
vertente de conceção 
e realização) 

Grelhas e outros 
registos de avaliação

80%

• Revela aquisição de conhecimentos, conceitos e 
princípios básicos; 

• Conhece códigos da linguagem visual; 
• Utiliza a linguagem específica da disciplina; 
• Exprime-se de forma precisa e rigorosa;

• Aplica, adequadamente, diferentes técnicas 
expressivas; 

• Aplica, de forma funcional, diferentes códigos 
visuais; 

• Exprime-se e comunica de forma criativa; 
• Concebe criativamente objetos plásticos em função 

de mensagens;

VALORES 
/ 

ATITUDE
S

Responsabilidad
e 

Participação 

Autonomia 

Cooperação

•  Pontualidade 
•  Apresentação e uso correto dos materiais 
necessários à aula 
•  Cumpre as regras de funcionamento da sala de 
aula e da disciplina; 
  (Executa as tarefas propostas na aula em tempo 
oportuno; (Trabalhos entregues fora da data 
estabelecida, têm uma penalização de 10%, por cada 
semana em atraso da data prevista. O trabalho de aula 
realizado em casa tem uma penalização, de 50 %.)

Observação continuada 
e direta de processos e 
trabalhos 

Registo de ocorrências 
na aplicação 
Tprofessor 

Grelhas e outros 
registos de avaliação

20%
• É empenhado e persistente na realização das 
tarefas da aula, (capacidade de reconhecer o erro e 
mudar)

• Tem iniciativa e executa as tarefas sem apoio 
contínuo; 
•  Identifica problemas e propõe soluções;

• Coopera com os colegas nas tarefas de grupo;  
•  Demonstra atitudes de entreajuda com os seus 

pares;
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ANEXO 12 | Planificação Geral 

|escola secundária da maia                              |professora estagiária marta maravilha                          |ano letivo 2018/2019                         |disciplina desenho A 

[Unidade de Trabalho – Ilustração] 

Calenda
rização

Conteúdos
Estratégias/
Atividades Competências Recursos 

Didáticos
Avaliação 

Aula 1
> Visão (Perceção 
visual e mundo 
envolvente)

> Imagens. Debate 
crítico.Entrega de 
enunciado. Início de 
esboços 

> Compreender o conceito de 
ilustração; Conhecer o panorama de 
Ilustração contemporânea. Saber 
compreender a metodologia de 
trabalho para se realizar um trabalho 
de ilustração: Análise do tema, e 
realização de esboços de acordo 
com tema.

> Computador. PPT 
com Imagens de 
autores. Ilustrarte. 
Enunciado

>Desenvolvi
mento de 
competência
s de 
pesquisa

Aula 2

> Materias - 
(Suportes, Meios 
atuantes) 
Composição formal. 
Várias Técnicas. 
Figura /Fundo. 
Desenho Síntese 

> Realização de 
esboços em folha 
A3. 
Discussão sobre 
soluções 
encontradas 

> Adquirir conhecimento na 
metodologia de trabalho em 
ilustração; conhecimento de técnicas 
e materiais. 

> Livros para 
consulta. Exemplos 
para consulta.

> Qualidade 
de esboços 
realizados; 
Organização 
formal e 
espacial;

Aula 3

> Metodologia de 
projecto. 
Procedimentos/
Sintaxe (Elementos 
e conceitos 
estruturais da 
linguagem plástica)

> Realização de 
esboços à escala 
1:2 em folha A3 
(mínimo execução 
de 2 folhas) 

> Partindo dos conhecimentos e 
técnicas adquiridas, desenvolver 
uma imagem de carácter expressivo; 
saber planear as fases do trabalho;

> Livros para 
consulta. Exemplos 
para consulta.

> Observção 
direta da 
compreensão 
e expressão 
dos 
conteúdos; 
Domínio da 
técnica, 
experimentaç
ão de 
materiais

Aula 4

> Metodologia de 
projecto. Sintaxe 
(Forma, Cor, 
Movimento e 
dinamismo) 

>  Realização de 
esboços à escala 
1:2 em folha A3 
(mínimo execução 
de 2 folhas) - 
pesquisa de cor 
Escolha esboço final 

> Saber explorar novas ideias, 
formas e formatos: procura da 
melhor solução para a 
representação da ideia.

> Livros para 
consulta. Exemplos 
para consulta.

>Desenvolvi
mento do 
processo 
criativo / 
metodologia 
de trabalho

Aula 5
> Sintaxe. Técnica 
formal Sentido

> Execução de 
trabalho final. 
Junção de todos os 
trabalhos para 
observar o conjunto. 
Debate crítico

> Adequar a forma não apenas à 
função, mas a um sentido de 
estética ligada a um significado. 
Avaliar de forma crítica o trabalho 
desenvolvido.

> Livros para 
consulta. Exemplos 
para consulta.

> Discussão 
e análise 
crítica dos 
projetos 
apresentados
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