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  Educação Visual (2º Ciclo) Educação Tecnológica (2ºCiclo) Educação Visual (3º Ciclo) Educação Tecnológica (3º Ciclo) 
 

Introdução 
 

Este documento pretende ser uma base de trabalho para a elaboração da articulação 
curricular vertical, nas disciplinas de Educação Visual, Educação Tecnológica (2.º ciclo), Educação 
Visual e Educação Tecnológica (3.º ciclo), no entanto, não se pode ignorar a especificidade da 
organização curricular destas disciplinas, tendo em conta o desenvolvimento de atividades por 
Unidades de Trabalho, entendidas como projetos, que implicam um processo e produto final 
estruturando-se, de forma sistemática, englobando estratégias de aprendizagem e de avaliação. 

As situações de aprendizagem devem ser contextualizadas, cabendo ao Professor orientar as 
atividades, de forma a que os conteúdos a abordar surjam como facilitadores da apreensão de 
aprendizagens significativas, ao longo dos 2.º e 3.º ciclos. 
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Articulação Curricular Vertical 

2.º e 3.º Ciclos  Educação Visual (2º Ciclo) Educação Tecnológica (2º Ciclo)  Educação Visual (3º Ciclo) Educação Tecnológica (3º Ciclo)  

Conteúdos 
Disciplinas 

EV 
2º Ciclo 

ET 
2º Ciclo 

EV 
3º Ciclo 

ET 
3º Ciclo 

Comunicação X X X X 
Gramática da Expressão Plástica  
(ponto, linha, espaço, forma) X  X  
Movimento  
(representação do movimento como elemento valorizador da expressão) 

X  X  

Cor X  X  
Geometria X X X X 
Meios e Técnicas de Expressão Plástica X X X X 
Domínio Técnico e Tecnológico  X  X 
Movimento e Mecanismos  X  X 
Medida X X X X 
Energia  X  X 
Materiais X X X X 
Trabalho  X  X 
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Conteúdos  Objetivos Gerais e descritores de desempenho 
Educação Visual 2º Ciclo Educação Tecnológica 2º Ciclo Educação Visual 3º Ciclo Educação Tecnológica 3º Ciclo 

Comunicação 
 Interpretar mensagens na leitura das formas visuais. 

 

 Aplicar e desenvolver os princípios da comunicação tecnológica. 
 Distinguir a linguagem dos processos de utilização, de fabrico e de construção. 

 Compreender a importância da comunicação visual na Sociedade Moderna. 
 Reconhecer códigos socialmente convencionados. 

 Elaborar documentos escritos  
 Exprimir o pensamento e as propostas técnicas através de esboços e esquemas gráficos. 

Gramática da Expressão Plástica 

 Utilizar elementos definidores da forma: o ponto, a linha, o plano, volume, luz/cor, textura e estrutura – nas experimentações plásticas. 
 Organizar com funcionalidade e equilíbrio visual, os espaços bidimensionais e tridimensionais. 

 
 Entender o desenho como forma de representar a realidade envolvente. 
 Compreender a interação dos elementos visuais na perceção e na representação das formas visuais. 

 

Movimento 
(representação do movimento como elemento valorizador da expressão) 

 Reconhecer processos de representação do espaço a 2 dimensões: sobreposição, tamanho relativo dos objetos, textura, luz/cor e perspetiva linear. 

  Entender a composição como organização pensada de elementos numa superfície. 
 Conhecer e utilizar diversos modos de representar o Movimento (pelos efeitos de deformação, desequilíbrio e decomposição de imagens).  

 

Cor  Compreender a relação entre a luz e cor, síntese subtrativa, qualidade térmica e contraste. 

  Entender a cor como um dos elementos visuais mais importantes na transmissão de informação. 
 Compreender as diferenças entre a síntese aditiva e a síntese subtrativa. 

 

Geometria 

 Identificar formas geométricas no envolvimento natural ou criado pelo Homem. 
 Utilizar traçados geométricos na resolução de problemas práticos. 
 Identificar formas geométricas no envolvimento natural ou criado pelo homem. 

 Identificar formas geométricas no envolvimento natural ou criado pelo Homem. 
 Utilizar traçados geométricos na resolução de problemas práticos. 

 

 Entender o desenho geométrico como forma de representação. 
 Saber representar as diferentes formas geométricas. 
 Recorrer ao uso da tecnologia informática para planificação e apresentação dos objetos/formas. 

 Desenhar objetos à escala, realizar esboços e croquis. 
 Identificar formas geométricas no envolvimento natural ou criado pelo homem. 
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Conteúdos  Objetivos Gerais e descritores de desempenho 
Educação Visual 2º Ciclo Educação Tecnológica 2º Ciclo Educação Visual 3º Ciclo Educação Tecnológica 3º Ciclo 

Meios e Técnicas de Expressão Plástica 

 Utilizar diferentes meios expressivos de representação. 
 Realizar produções plásticas 

usando os elementos da 
comunicação e de forma visual. 

 Utilização de diversas técnicas na reconversão de objetos.  
 

 
 

 Conhecer e aplicar corretamente os diversos meios de registo e suportes. 
 Obter níveis significativos de sensibilidade e consciência crítica através da escolha de diferentes técnicas. 

 
 Utilização de diversas técnicas na reconversão de objetos.  
 

Domínio Técnico e Tecnológico   Reconhecer que muitas estruturas são constituídas pela montagem de elementos muito simples. 
 

 
 Compreender que a natureza e evolução da tecnologia é resultado do processo histórico.  
 Conhecer e apreciar a importância da tecnologia, como resposta às necessidades humanas. 

Movimento e Mecanismos  

 Conhecer diversos tipos de movimentos. 
 Construir mecanismos simples que utilizem os operadores mecânicos do movimento Ser capaz de construir, montar e desmontar objetos técnicos compostos por mecanismos e sistemas de movimento. 

 

 
 Conhecer e identificar os principais operadores dos sistemas mecânicos básicos.  
 Identificar os diferentes tipos de transmissão e transformação de movimento; circular/retilíneo; retilíneo/circular 

 

Medida  Medir e controlar distâncias e dimensões expressas em milímetros. 

 Medir e controlar distâncias e dimensões expressas em milímetros. 
 Reconhecer tipos de grandeza e respectivos instrumentos de medida. 

 Entender as grelhas e malhas como princípio organizador de estruturas complexas. 
 Identificar procedimentos e instrumentos de deteção, regulação e controlo de sistemas técnicos comuns. 

 Conhecer alguns operadores técnicos específicos de comando, regulação e controlo. 

Energia  
 Conhecer e identificar diferentes fontes de energia. 
 Construir objetos técnicos simples.       

 
 Compreender que é necessário a existência de energia para produzir trabalho  
 Valorizar o uso das energias alternativas, nomeadamente pela 
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 utilização de fontes energéticas renováveis.  

Conteúdos  Objetivos Gerais e descritores de desempenho 
Educação Visual 2º Ciclo Educação Tecnológica 2º Ciclo Educação Visual 3º Ciclo Educação Tecnológica 3º Ciclo 

Materiais 

 Identificar os diferentes materiais básicos e algumas das principais aplicações. 
 

 Identificar os diferentes materiais básicos e algumas das principais aplicações. 
 Conhecer a origem dos principais materiais básicos e algumas das principais aplicações. 
 Seleccionar os materiais adequados para aplicar na resolução de problemas concretos. 
 Seleccionar e aplicar as ferramentas específicas aos materiais a trabalhar. 

 Obter níveis significativos de sensibilidade e consciência crítica através da escolha de diferentes materiais. 
 Conhecer e aplicar corretamente os diferentes materiais. 

 

 Predispor-se para avaliar as características que devem reunir os materiais para a construção de um objeto   
 Comparar os materiais aplicados em diferentes momentos da história. 

Trabalho 

  Manter comportamentos saudáveis e seguros durante o trabalho prático. 
 Reconhecer a importância dos desenvolvimentos tecnológicos fundamentais. 
 Compreender a necessidade de selecionar produtos e serviços que adquirem e utilizam. 
 Distinguir modos de produção (artesanal e industrial) Entender a inter-relação entre tecnologia, sociedade e meio ambiente. 
 Escolher os produtos de acordo com as normas respeitadoras do ambiente. 

 

 Sequenciar as operações técnicas necessárias para a fabricação/construção de um objeto.  
 Reconhecer normas de segurança, higiene e saúde no trabalho.  
 Conhecer e utilizar os dispositivos de segurança de ferramentas e máquinas. 
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