
 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL – 3.º CICLO 

9.º ANO 

DOMÍNIOS 
FATOR DE 

PONDERAÇÃO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

APROPRAÇÃO E 

REFLEXÃO 
25% 

 Refletir sobre as manifestações culturais do património local e global; 

 Dominar os conceitos de plano, ritmo, enquadramento, espaço, 
estrutura, luz-cor, enquadramento, entre outros, em diferentes 
contextos e modalidades;  

Reconhecer a importância das imagens como meios de comunicação 
de massas, capazes de veicular diferentes significados; 

 Enquadrar os objetos artísticos de diferentes culturas e períodos 
históricos, tendo como referência os saberes da História da Arte, 

 

Conhecedor; 

Sabedor;  

Culto;  

Informado; 

Crítico, 

Comunicador; 

Autoavaliador; 

Participativo; 

Colaborador; 

Responsável; 

Autónomo; 

(A, B,C, D, G, I, J) 

A avaliação  baseia-se na 

observação direta de:  

Elementos escritos, trabalhos 

práticos, fichas de trabalho, 

na participação e na 

observação do trabalho do 

aluno, durante as aulas. 

Domínio das Capacidades 

Cognitivas:  

Criatividade;  

Rigor; 

Organização; 

Estética. 

Aplicação de Conhecimento 

Grelhas de registo e de 

observação do professor e 

grelha de autoavaliação do 

aluno. 

INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
25% 

Compreender a importância da inter-relação dos saberes da 
comunicação visual, nos processos de contemplação e de fruição do 
mundo; 

 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. 

Trabalha em equipa e usar diferentes meios para comunicar. 

 

Criativo; 

Critico; 

Analítico; 

Indagador; 

Investigador. 

Comunicador; 

Autoavaliador; 

Participativo; 

Colaborador; 

Responsável; 

Autónomo; 

(A, B, C, D, G, F, H, I) 

  



 

 

 

 

DOMÍNIOS 
FATOR DE 

PONDERAÇÃO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

EXPERIMENTAÇÃO E 

CRIAÇÃO 

30% 

 

Articular conceitos, referências, experiências, materiais e suportes nas 
suas composições plásticas; Manifestar expressividade nos seus 
trabalhos através da seleção de materiais, suportes, técnicas, 
conceitos, temáticas e intencionalidades; 

Justificar a intencionalidade das suas composições, recorrendo a 
critérios de ordem estética; 

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; 

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

Trabalha em equipa e usar diferentes meios para comunicar. 

Indagador; 

Investigador; 

Respeitador da 
diferença/do outro; 

Sistematizador; 

Organizador; 

Questionador. 

Comunicador; 

Autoavaliador; 

Participativo; 

Colaborador; 

Responsável; 

Autónomo; 

(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) 

A avaliação  baseia-se na 

observação direta de:  

Elementos escritos, trabalhos 

práticos, fichas de trabalho, 

na participação e na 

observação do trabalho do 

aluno, durante as aulas. 

Domínio das Capacidades 

Cognitivas:  

Criatividade;  

Rigor; 

Organização;  

Estética. 

Aplicação de Conhecimento 

Grelhas de registo e de 

observação do professor e 

grelha de autoavaliação do 

aluno. 
- Definidos a partir do documento normativo que estipula as aprendizagens essenciais de cada disciplina. 
- Áreas de competência do perfil dos alunos: A – Linguagens e textos; B – Informação e comunicação; C – Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e pensamento criativo;  
E Relacionamento interpessoal; F – Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico;  
J – Consciência e domínio do corpo. 

 

  



 

 

 

 

                             Atitudes – 20% 
 

Responsabilidade 
 Ser assíduo e pontual; 
 Participar nas aulas; 
 Executar as tarefas propostas; 
 Cumprir os prazos; 
 Acatar as regras acordadas; 
 Cuidar/higienizar os seus materiais e espaço de trabalho. 

 
10% 

 
Autonomia 

 Desenvolver mecanismos de autorregulação; 
 Reconhecer as dificuldades, tentando superá-las, bem como as aprendizagens 

realizadas; 
 Encontrar novas soluções e aplicá-las. 

 
5% 

 
Cooperação 

 Solicitar ajuda; 
 Contribuir para a realização das tarefas comuns; 
 Ajudar os pares; 
 Arrumar o seu espaço e materiais no seu local de trabalho; 
 Respeitar a opinião dos outros. 

 
5% 


