
  
Perfil do Aluno 
 
Educação Visual, Grupo 240 – 2º Ciclo 

 
 
A educação visual constitui-se como uma área de saber que se situa no interface da 

comunicação e da cultura dos indivíduos tornando-se necessária à organização de 

situações de aprendizagem, formais e não formais, para a apreensão dos elementos 

disponíveis no Universo Visual. Desenvolver o poder de discriminação em relação às 

formas e cores, sentir a composição de uma “obra”, tornar-se capaz de identificar, de 

analisar criticamente o que está representado e de agir plasticamente são modos de 

estruturar o pensamento inerentes à intencionalidade da educação visual como 

educação do olhar e do ver. 

A relação entre o Universo Visual e os conteúdos das competências formuladas para a 

educação visual pressupõe uma dinâmica propiciadora da capacidade de descoberta, 

da dimensão crítica e participativa e da procura da linguagem apropriada à 

interpretação estética e artística do Mundo. 

 

Competências Específicas 
 

As competências específicas a desenvolver na disciplina de educação visual são e 

articulam-se em torno de três eixos estruturantes: 

 

• Fruição/contemplação; 

• Produção/criação; 

• Reflexão/interpretação. 
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Fruição/contemplação 
• Reconhecer a importância das artes visuais como valor cultural indispensável 

ao desenvolvimento do ser humano; 

• Reconhecer a importância do espaço natural e construído, público e privado; 

Conhecer o património artístico, cultural e natural da sua região, como um 

valor da afirmação da identidade nacional e encarar a sua preservação como 

um dever cívico; 

• Identificar e relacionar as diferentes manifestações das Artes Visuais no seu 

contexto histórico e sociocultural de âmbito nacional e internacional; 

• Reconhecer e dar valor a formas artísticas de diferentes culturas, identificando 

o universal e o particular.  

Produção-criação 
• Utilizar diferentes meios expressivos de representação; 

• Compreender e utilizar diferentes modos de dar forma baseados na 

observação das criações da natureza e do homem; 

• Realizar produções plásticas usando os elementos da comunicação e da forma 

visual; 

• Usar diferentes tecnologias da imagem na realização plástica; 

• Interpretar os significados expressivos e comunicativos das Artes Visuais e os 

processos subjacentes à sua criação. 

Reflexão-interpretação 
• Reconhecer a permanente necessidade de desenvolver a criatividade de modo 

a integrar novos saberes; 

• Desenvolver o sentido de apreciação estética e artística do mundo recorrendo 

a referências e a experiências no âmbito das Artes Visuais; 

• Compreender mensagens visuais expressas em diversos códigos; 
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• Analisar criticamente os valores de consumo veiculados nas mensagens 

visuais; 

• Conhecer os conceitos e terminologias das Artes Visuais. 

 

Para a operacionalização e articulação destes três eixos e por uma questão 

metodológica enumeram-se dois domínios das competências especificas: 

 

• Comunicação visual; 

• Elementos da forma. 

 

Comunicação visual 

 

No domínio da comunicação visual, as competências que os alunos devem desenvolver 

ao longo do  2.º ciclo são: 

 

• Interpretar mensagens na leitura de formas visuais; 

• Conceber sequências visuais a partir de vários formatos narrativos; 

• Produzir objetos plásticos explorando temas, ideias e situações; 

• Descodificar diferentes produtos gráficos; 

• Conceber objetos gráficos aplicando regras da comunicação visual – 

composição, relação forma-fundo, módulo-padrão; 

• Compreender e interpretar símbolos e sistemas de sinais visuais; 

• Utilizar a simbologia visual com intenção funcional; 

• Aplicar regras da representação gráfica convencional em lettering, desenho 

geométrico, mapas, esquemas e gráficos. 
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Elementos da forma 

 

No domínio dos elementos da forma, as competências que os alunos devem desenvolver 

ao longo do  2.º ciclo são: 

 

• Reconhecer as proporções e noções de antropometria na representação da 

figura humana; 

• Compreender as posições relativas entre o observador e os objetos 

percecionados; 

• Reconhecer processos de representação do espaço a duas dimensões, 

sobreposição, tamanho relativo dos objetos, textura, luz/cor e perspetiva 

linear; 

• Organizar com funcionalidade e equilíbrio visual os espaços bidimensionais e 

tridimensionais; 

• Utilizar, nas suas experimentações bidimensionais, processos de 

representação do espaço. 
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 A educação visual constitui-se como uma área de saber que se situa no 

interface da comunicação e da cultura dos indivíduos tornando-se necessária à 

organização de situações de aprendizagem, formais e não formais, para a apreensão 

dos elementos disponíveis no Universo Visual. Desenvolver o poder de discriminação 

em relação às formas e cores, sentir a composição de uma “obra”, tornar-se capaz de 

identificar, de analisar criticamente o que está representado e de agir plasticamente 

são modos de estruturar o pensamento inerentes à intencionalidade da educação 

visual como educação do olhar e do ver. 

A relação entre o Universo Visual e os conteúdos das competências formuladas para a 

educação visual pressupõe uma dinâmica propiciadora da capacidade de descoberta, 

da dimensão crítica e participativa e da procura da linguagem apropriada à 

interpretação estética e artística do Mundo. 

 

 

Competências Específicas 
 

As competências específicas a desenvolver na disciplina de Educação Visual são e 

articulam-se em torno de três eixos estruturantes: 

 

• Fruição/contemplação; 

• Produção/criação; 

• Reflexão/interpretação. 
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Fruição/contemplação 
 

• Reconhecer a importância das artes visuais como valor cultural indispensável 

ao desenvolvimento do ser humano; 

• Reconhecer a importância do espaço natural e construído, público e privado; 

• Conhecer o património artístico, cultural e natural da sua região, como um 

valor da afirmação da identidade nacional e encarar a sua preservação como 

um dever cívico; 

• Identificar e relacionar as diferentes manifestações das Artes Visuais no seu 

contexto histórico e sociocultural de âmbito nacional e internacional; 

• Reconhecer e dar valor a formas artísticas de diferentes culturas, identificando 

o universal e o particular, 

Produção-criação 
 

• Utilizar diferentes meios expressivos de representação; 

• Compreender e utilizar diferentes modos de dar forma baseados na 

observação das criações da natureza e do homem; 

• Realizar produções plásticas usando os elementos da comunicação e da forma 

visual; 

• Usar diferentes tecnologias da imagem na realização plástica; 

• Interpretar os significados expressivos e comunicativos das Artes Visuais e os 

processos subjacentes à sua criação. 

Reflexão-interpretação 
 

• Reconhecer a permanente necessidade de desenvolver a criatividade de modo 

a integrar novos saberes; 

• Desenvolver o sentido de apreciação estética e artística do mundo recorrendo 

a referências e a experiências no âmbito das Artes Visuais; 

• Compreender mensagens visuais expressas em diversos códigos; 
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• Analisar criticamente os valores de consumo veiculados nas mensagens 

visuais. 

• Conhecer os conceitos e terminologias das Artes Visuais. 

 

Para a operacionalização e articulação destes três eixos e por uma questão 

metodológica enumeram-se dois domínios das competências especificas: 

 

• Comunicação visual; 

• Elementos da forma. 

 

Comunicação visual 

 

No domínio da comunicação visual, as competências que os alunos devem desenvolver 

ao longo do 3.º ciclo são: 

 

• Ler e interpretar narrativas nas diferentes linguagens visuais, 

• Descrever acontecimentos aplicando metodologias do desenho de ilustração, 

da banda desenhada ou do guionismo visual; 

• Reconhecer, através da experimentação plástica, a arte como expressão do 

sentimento e do conhecimento; 

• Compreender que as formas têm diferentes significados de acordo com os 

sistemas simbólicos a que pertencem; 

• Conceber organizações espaciais dominando regras elementares da 

composição; 

• Entender o desenho como um meio para a representação expressiva e rigorosa 

de formas; 

• Conceber formas obedecendo a alguns princípios de representação 

normalizada. 
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Elementos da forma 

 

No domínio dos elementos da forma, as competências que os alunos devem desenvolver 

ao longo do 3.º ciclo são: 

 

• Representar expressivamente a figura humana compreendendo relações 

básicas de estrutura e proporção; 

• Compreender a geometria plana e a geometria no espaço como possíveis 

interpretações da natureza e princípios organizadores das formas; 

• Compreender as relações do Homem com o espaço: proporção, escala, 

movimento, ergonomia e antropometria; 

• Entender visualmente a perspetiva central ou cónica recorrendo à 

representação, através do desenho de observação; 

• Conceber projetos e organizar com funcionalidade e equilíbrio os espaços 

bidimensionais e tridimensionais; 

• Compreender através da representação de formas, os processos subjacentes à 

perceção do volume; 

• Compreender a estrutura das formas naturais e dos objetos artísticos, 

relacionando-os com os seus contextos; 

• Perceber os mecanismos percetivos da luz/cor, síntese aditiva e subtrativa, 

contraste e harmonia e suas implicações funcionais, 

• Aplicar os valores cromáticos nas suas experimentações plásticas; 

• Criar composições a partir de observações diretas e de realidades imaginadas 

utilizando os elementos e os meios da expressão visual. 
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