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Actividades Recursos

PROCEDIMENTOS
Ensaios:
- Processos de Análise
Estudo de formas: Estudo da figura 
humana : anatomia, cânones e 
proporção
- Processos de Síntese
Transformação Gráfica: simplificação, 
sobreposição, acentuação, repetição,

SINTAXE 
Domínios da linguagem plástica : 
-Movimento e tempo
-Organização dinâmica e temporal: 
colocação, peso, equilíbrio, 
desequilíbrio, tensão, orientação, 
direção, ritmo,repetição.

Desenvolver capacidades de 
observação, interrogação e 
interpretação

Usar o desenho e os meios de 
representação como instrumentos de 
conhecimento e interrogação.

Desenvolver modos próprios de 
expressão e comunicação visuais 
utilizando com eficiência os diversos 
recursos do desenho.

Explorar diferentes suportes, materiais, 
instrumentos e processos, adquirindo 
gosto pela sua experimentação e 
manipulação

Respeitar e apreciar modos de 
expressão diferentes, recusando 
estereótipos e preconceitos.

Dominar, conhecer e utilizar diferentes 
sentidos e utilizações que o registo 
gráfico possa assumir. 

Observação, estudo e 
representação dos gestos 
e movimentos do corpo 
humano - desenho gestual 
e desenho de acção. 

Seleção de objetos e 
ações do quotidiano 
para uma representação 
mais ilustrativa do seu 
movimento ; aplicação 
do desenho gestual e de 
acção e interpretação 
pessoal da representação 
do movimento no desenho.

Visionamento de exemplos 
práticos de outros 
desenhos, ilustrações e 
pinturas + observação e 
discussão dos trabalhos 
individuais.

- Folhas de papel A3

- Lápis de Grafite 

- Esferográfica 

- Tinta da china e pincél/
aparo ou caneta preta 

- Quadro branco, caneta 
e apagador

- Computador e projector

- Livros e imagens  de 
exemplos

Propostas de 
trabalho:  80%

Participação e 
atitudes:  20%
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“The Natural Way to Draw” by Nicolaides
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