Plano Anual de atividades

Atividades a
Desenvolver
Clube das Artes – 3º ciclo
Data:

Ao longo do ano letivo

Destinatários:

Alunos do 3.º ciclo

Responsáveis:

Docente Ana Paulo

Orçamento:

500 euros

3.º Ciclo

Planificações

EBI de Stª Cruz da Trapa
EDUCAÇÃO VISUAL
Ano letivo 2018/2019

Objetivos
/Finalidades

Descrição Sumária

Garantir espaço e tempo próprios para que
os alunos visualizem a aplicação prática de Os alunos, este espaço irão efetuar
alguns conteúdos das Artes Visuais;
atividades lúdicas com as seguintes
Proporcionar aos alunos um aprender de
técnicas:
natureza lúdica, visando a sua formação e
✓ Execução de vários objetos artísticos
estimulando a seu sucesso;
utilizando pintura e técnicas mistas;
O papel das Artes Visuais no
✓ Realização da segunda edição do
desenvolvimento do ser humano através
desfile de moda “do LIXO ao LUXO” em
das três dimensões: sentir, agir e conhecer;
colaboração com o clube do ambiente e
Reconhecer a permanente necessidade de
clube das Artes e Arte em Movimento.
desenvolver a criatividade de modo a
✓ Também irão alertar a Comunidade
integrar novos saberes;
escolar para a problemática da poluição
Motivar o gosto/interesse pelas diversas
dos oceanos e a urgência de soluções,
formas de expressão plástica;
com a participação no projeto “Maio
Identificar técnicas e instrumentos e ser
Florido”, em articulação com o clube
capaz de os aplicar com correcção e
das Artes e do Clube do Ambiente.
oportunidade;
Despertar e estimular a criatividade dos
alunos.
Utilizar diferentes meios expressivos de
representação
Reconhecer a permanente necessidade de
desenvolver a criatividade de modo a
integrar novos saberes.

Rel. c/
Objetivos
gerais do P.E.

Recursos
Tintas acrílicas;

1.1.
2.1.
3.1.
3.2.
4.1.
4.3.
5.1.
6.1.
6.2.

Pincéis;
Cola branca;
Pregos;
Arame de várias
espessuras;
martelos;
alicates de

Indicadores de
Avaliação
. Taxa de participação
dos alunos:
- Grau de interesse e
participação dos
intervenientes;
- Inquérito de
satisfação/ registo de
opiniões;

corte e de

- Relatório de avaliação

pontas;

da atividade

Serra elétrica
fixa;
Folhas para a
execução dos
desenhos;
Papel químico;
e
outros
materiais.

