
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL –  7º 8º 9º Ano               Ano Letivo 2019 / 2020 

COMPETÊNCIAS 
TRANSVERSAIS 

(Perfil do Aluno) 

TEMA 
ORGANIZADOR/DOMÍNIO 
(em conformidade com o Doc. 
das Aprendizagens Essenciais) 

 
PONDERAÇÃO 

 
CONHECIMENTOS /CAPACIDADES 

(Descritores) 

 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

 Linguagens e textos. 

 Informação e comunicação. 

 Raciocínio e resolução de 

problemas . 

 Pensamento crítico e 

pensamento criativo. 

 Desenvolvimento pessoal e 

autonomia. 

 Bem-estar, saúde e 

ambiente. 

 Sensibilidade estética e 

artística. 

 Saber científico, técnico e 

tecnológico . 

 
 
 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

 
 
 

(15%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

Refletir sobre as manifestações culturais do 
património local e global (obras e artefactos de 
arte 
colagem, fotografia, instalação, land´art, banda 
desenhada, design, arquitetura, artesanato, 
multimédia e linguagens cinematográficas).  
 
Dominar os conceitos de plano, ritmo, espaço, 
estrutura, luz-cor, enquadramento, entre outros 
- em diferentes contextos e modalidades 
expressivas: pintura, escultura, desenho, design, 
fotografia, cinema, vídeo, banda desenhada.  
 
Reconhecer a importância das imagens como 
meios de comunicação de massas, capazes de 
veicular diferentes significados (económicos, 
políticos, sociais, religiosos, ambientais, entre 
outros).  
 
Enquadrar os objetos artísticos de diferentes 
culturas e períodos históricos, tendo como 
referência os saberes da História da Arte 
(estilos, movimentos, intencionalidades e 
ruturas).  
 
 
 
 

- Questionamentos 

orais. 

- Fichas de avaliação. 

- Questões Aula. 

- Trabalhos individual, 

em pares ou em 

grupo. 

- Apresentações  

- Portefólios. 

- ( Outros definidos 

pelo professor(a) 

e/ou conselho de 

turma)  

- Registos de 

observação direta 



 
 
 
 
 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 
 
 

(15%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreender a importância da inter-relação dos 
saberes da comunicação visual (espaço, volume, 
cor, luz, forma, movimento, estrutura, ritmo, 
entre outros) nos processos de fruição dos 
universos culturais.  
 
Relacionar o modo como os processos de criação 
interferem na(s) intencionalidade(s) dos objetos 
artísticos.  
 
Perceber os “jogos de poder” das imagens e da 
sua capacidade de mistificação ou 
desmistificação do real.  
 
Interrogar os processos artísticos para a 
compreensão da arte contemporânea.  
 
Transformar os conhecimentos adquiridos em 
novos modos de apreciação do mundo.  
 
Articular conceitos (espaço, volume, cor, luz, 
movimento, estrutura, forma, ritmo), 
referências, experiências, materiais e suportes 
nas suas composições plásticas.  
 
 



 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

 
 

(50%) 
 

 

 
Manifestar expressividade nos seus trabalhos, 
selecionando, de forma intencional, conceitos, 
temáticas, materiais, suportes e técnicas.  
 

Experimentar, individualmente ou em grupo, 
diversos materiais e suportes - analógicos e 
digitais - nas suas produções, para a 
concretização de ideias e de temáticas  
 

Selecionar, de forma autónoma, processos de 
trabalho e de registo de ideias que envolvem a 
pesquisa, investigação e experimentação 

 

  

Organizar exposições em diferentes formatos – 
físicos e/ou digitais - individuais ou de grupo, 
selecionando trabalhos tendo por base os 
processos de análise, síntese e comparação, que 
conjugam as noções de composição e de 
harmonia, de acordo com o objetivo 
escolhido/proposto  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VALORES E ATITUDES – 20% 



Descritores 

Relacionamento 
interpessoal 
 

 Consciência e domínio do 
corpo 
 
 

 Responsabilidade e 

integridade  

 Excelência e exigência  

 Curiosidade, reflexão e 

inovação  

 Cidadania e participação  

 Liberdade 

O aluno :  

       - é cumpridor e responsável  ( pontualidade , assiduidade ,  

          material    necessário para as aulas). 

       - respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando  

         o desenvolvimento das atividades letivas. 

       -  utiliza adequadamente as instalações e o material escolar. 

       - é perseverante perante as dificuldades. 

 

      - é interventivo , empreendedor e colaborador. 

      - demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo 

        com princípios dos direitos humanos. 

      - assume e responde pelas suas próprias ações. 

      - age em função do bem comum, nomeadamente em questões 

        ambientais. 

 

10% 

10% 



Observações :  

As áreas de competências destacadas são transversais aos dois domínios (cognitivo/procedimental e socio afetivo) e prendem-se com o “Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória” (Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho) . 

Os descritores de desempenho têm em conta as recomendações previstas nas “Aprendizagens Essenciais” (AE) referentes ao Ensino Básico e Secundário , 

homologadas pelo Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho.  

Os critérios de avaliação da disciplina foram construídos com base na legislação em vigor: Portaria 223-A/2018. 
 
 
 
 



MUITO INSUFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BOM MUITO BOM 

NÍVEL 1         
                  (0 – 19 %) 

NÍVEL 2     
(20 – 49 %) 

NÍVEL 3   
(50 – 69 %) 

NÍVEL 4    
(70 – 89 %) 

NÍVEL 5    
(90 – 100 %) 

 
APROPRIAÇÃO 

E 
REFLEXÃO 

 
Não revela nenhum 
conhecimento de 
elementos de expressão e 
de composição da forma. 
 
Não revela nenhum 
reconhecimento do 
poder das imagens. 
 
Não revela nenhum 
reconhecimento do 
papel da análise e da 
interpretação no 
desenvolvimento de 
projetos. 
 

INTERPRETAÇÃO 
E 

COMUNICAÇÃO 
 

Não revela nenhum 
conhecimento no 
relacionamento de 
elementos de organização 
e de suporte da forma. 
 
Não revela nenhum 
conhecimento na 
distinção de elementos de 
organização na análise de 
composições 
bi/tridimensionais. 

          
        APROPRIAÇÃO 

E 
REFLEXÃO 

 
Revela pouco 
conhecimento de 
elementos de expressão e 
de composição da forma. 
 
Revela pouco 
reconhecimento do 
poder das imagens. 
 
Revela pouco 
reconhecimento do 
papel da análise e da 
interpretação no 
desenvolvimento de 
projetos. 
 

INTERPRETAÇÃO 
E 

COMUNICAÇÃO 
 

Revela pouco 
conhecimento no 
relacionamento de 
elementos de organização 
e de suporte da forma. 
 
Revela pouco 
conhecimento na 
distinção de elementos de 
organização na análise de 
composições 
bi/tridimensionais. 
 

 
         APROPRIAÇÃO 

E 
REFLEXÃO 

 
Revela um conhecimento 
suficiente dos elementos 
de expressão e de 
composição da forma. 
 
Revela um suficiente 
reconhecimento do 
poder das imagens. 
 
Revela um suficiente 
reconhecimento do 
papel da análise e da 
interpretação no 
desenvolvimento de 
projetos. 
 

INTERPRETAÇÃO 
E 

COMUNICAÇÃO 
 

Revela um conhecimento 
suficiente no 
relacionamento de 
elementos de organização 
e de suporte da forma. 
 
Revela um conhecimento 
suficiente na distinção de 
elementos de 
organização na análise de 
composições 
bi/tridimensionais. 
Revela um conhecimento 

 
APROPRIAÇÃO 

E 
REFLEXÃO 

 
Revela um bom 
conhecimento de 
elementos de expressão e 
de composição da forma. 
 
Revela um bom 
reconhecimento 
do poder das imagens. 
 
Revela um bom 
reconhecimento do papel 
da análise e da 
interpretação no 
desenvolvimento de 
projetos. 

 
 

         INTERPRETAÇÃO 
E 

COMUNICAÇÃO 
 

Revela um bom 
conhecimento no 
relacionamento de 
elementos de organização 
e de suporte da forma. 
 
Revela um bom 
conhecimento na distinção 
de elementos de 
organização na análise de 
composições bi e 
tridimensionais. 

 
APROPRIAÇÃO 

E 
REFLEXÃO 

 
Revela um muito bom 
conhecimento de 
elementos de expressão e 
de composição da forma. 
 
Revela um muito bom 
reconhecimento 
do poder das imagens. 
 
Revela um muito bom 
reconhecimento do papel 
da análise e da 
interpretação no 
desenvolvimento de 
projetos. 

 

    INTERPRETAÇÃO 
E 

COMUNICAÇÃO 
 

Revela um muito bom 
conhecimento no 
relacionamento de 
elementos 
de organização e de 
suporte da forma. 
 
Revela um muito bom 
conhecimento na distinção 
de elementos de 
organização na análise de 
composições bi e 
tridimensionais. 



Não revela nenhum 
conhecimento na 
compreensão da 
importância da 
inter-relação dos saberes 
da comunicação visual. 
 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

 

Não revela nenhum 
domínio de 
instrumentos de registo, 
materiais e técnicas de 
representação. 
 
Não revela nenhum 
domínio de tipologias de 
representação expressiva. 
 
Não revela nenhum 
domínio de tipologias de 
representação 
bi/tridimensionais. 
 
Não revela nenhum 
domínio na aplicação e 
exploração de elementos 
da linguagem visual. 
 
Não revela nenhum 
domínio na aplicação de 
princípios básicos da 
organização e 
representação. 

Revela pouco 
conhecimento na 
compreensão da 
importância da 
inter-relação dos saberes 
da comunicação visual. 
 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

 

Revela pouco domínio de 
instrumentos de registo, 
materiais e técnicas de 
representação. 
 
Revela pouco domínio de 
tipologias de representação 
expressiva. 
 
Revela pouco domínio de 
tipologias de representação 
bi/tridimensionais. 
 
Revela pouco domínio na 
aplicação e exploração de 
elementos da 
linguagem visual. 
 
Revela pouco domínio na 
aplicação de princípios 
básicos da 
organização e 
representação. 

suficiente na 
compreensão da 
importância da 
inter-relação dos saberes 
da comunicação visual. 
 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

 

Revela um domínio 
suficiente de instrumentos 
de registo, materiais e 
técnicas de representação 
 
Revela um domínio 
suficiente de tipologias de 
representação expressiva. 
 
Revela um domínio 
suficiente de tipologias de 
representação 
bi/tridimensionais. 
 
Revela um domínio 
suficiente na aplicação e 
exploração de elementos 
da linguagem visual. 
 
Revela um domínio 
suficiente na aplicação de 
princípios básicos da 
organização e 
representação. 

Revela um bom 
conhecimento na 
compreensão na 
importância da 
inter-relação dos saberes 
da comunicação visual. 
 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

 

Revela um bom domínio de 
instrumentos de registo, 
materiais e técnicas de 
representação. 
 
Revela um bom domínio de 
tipologias de representação 
expressiva. 
 
Revela um bom domínio de 
tipologias de representação 
bi/tridimensionais. 
 
Revela um bom domínio na 
aplicação e exploração de 
elementos da linguagem 
visual. 
 
Revela um bom domínio na 
aplicação de princípios 
básicos da organização e 
representação. 

Revela um muito bom 
conhecimento na 
compreensão na 
importância da 
inter-relação dos saberes 
da comunicação visual. 
 
EXPERIMENTAÇÃO 
     E CRIAÇÃO 
 

Revela um muito bom 
domínio de instrumentos de 
registo, materiais e 
técnicas de 
representação. 
 
Revela um muito bom 
domínio de tipologias de 
representação expressiva. 
 
Revela um muito bom 
domínio de tipologias de 
representação 
bi/tridimensionais. 
 
Revela um muito bom 
domínio na aplicação e 
exploração de 
elementos da linguagem 
visual. 
 
Revela muito bom domínio 
na aplicação de princípios 
básicos da organização e 
representação. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


