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PLANO DE ESTUDOS 

EDUCAÇÃO VISUAL E TECNOLÓGICA 

2019 – 2020 
 

Introdução 
 

Tendo em conta a gestão conferida às escolas no âmbito da Autonomia e Flexibilidade, foi definida pela 
Escola Dr. Francisco Sanches, a Área Disciplinar designada de Educação Visual e Tecnológica   

De acordo com o disposto Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, no 2.º ciclo, diferentes disciplinas 
podem ser agregadas em áreas disciplinares, privilegiando abordagens interdisciplinares potenciadas 
pela organização bidisciplinar dos grupos de recrutamento desse ciclo, a Área Disciplinar Educação 
Visual e Tecnológica, agrega as disciplinas curriculares, do 2.º ciclo: Educação Visual e Educação Tecno-
lógica.(1)   

Os documentos curriculares  relativos às diversas componentes de currículo, áreas disciplinares e disci-
plinas, constituem orientação curricular de base, para efeitos de planificação, realização e avaliação do 
ensino e da aprendizagem, em cada ano de escolaridade ou de formação, componente de currículo, 
área disciplinar, disciplina ou UFCD. (2) 

Assim, o Plano de Estudos da Área Disciplinar Educação Visual e Tecnológica, que agrega as disciplinas 
curriculares de Educação Visual e de Educação Tecnológica, do 2.º ciclo, é constituído pelos Planos de 
Estudos destas disciplinas, sendo que se procurará privilegiar, sempre que possível, as abordagens in-
terdisciplinares desta organização bidisciplina.  

Os Planos de Estudo das disciplinas de Educação Visual e de Educação Tecnológica, do 2.º ciclo, apre-
sentam-se em 2 documentos. Nestes documentos, apresenta-se a planificação anual conjunta, para o 
5.º ano e 6.º ano de escolaridade, para cada disciplina.  

Prevalece, nestes Planos de Estudo, o enfoque nas Aprendizagens Essenciais (AE) tendo subjacente um 
desenvolvimento das competências por ciclos, acautelando-se o princípio que à mesma idade cronoló-
gica pode não corresponder o mesmo nível de desenvolvimento.  

As Aprendizagens Essenciais (AE) de cada disciplina expressam aquilo que é essencial aos alunos conhe-
cerem no final do 2.º ciclo. 

Entende-se que, ao longo de um ciclo de aprendizagem, os alunos têm oportunidade de fazer um per-
curso formativo, no qual os conhecimentos são mobilizados de uma forma gradual, complexificados à 
medida que os alunos intensificam e alargam as experiências de aprendizagem, aplicam, sistematizam e 
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transformam os conhecimentos em vivências com significado (3). 

Em Educação Visual os conhecimentos (cor, forma, linha, textura, plano, luz, espaço, volume, movimen-
to, ritmo, entre outros) e em Educação Tecnológica (os conhecimentos que permitam estabelecer rela-
ções ciência-tecnologia-sociedade), são abordados de forma genérica, através de criações e projetos de 
curta duração, procurando proporcionar ao aluno uma variedade de atividades e experiências, com uma 
diversidade de materiais e técnicas que  são mobilizados de uma forma gradual.  

Quanto à Avaliação, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, Artigo 
22.º - Avaliação das aprendizagens, pontos 1 a 4, esta será  sustentada, maioritariamente, por uma 
dimensão formativa. Sendo a avaliação formativa um processo regulador do ensino e da aprendizagem, 
esta orienta o percurso escolar dos alunos e certifica as aprendizagens realizadas - os conhecimentos 
adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências 
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Na avaliação serão utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados, que 
variam em função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos. 
As diferentes formas de recolha de informação sobre as aprendizagens, prosseguem, de acordo com as 
suas finalidades, os seguintes objetivos: 

a) Informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias que conduzam à melhoria da 
qualidade das aprendizagens, com vista à promoção do sucesso escolar; 
b) Aferir a prossecução dos objetivos definidos no currículo; 
c) Certificar aprendizagens. (4) 
 
A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação. Permite obter  informação privilegiada e 
sistemática nos diversos domínios curriculares, devendo, com o envolvimento dos alunos no processo 
de autorregulação das aprendizagens, fundamentar o apoio às mesmas, em articulação com dispositivos 
de informação dirigidos aos pais e encarregados de educação.(5) 

A avaliação formativa sustenta a definição de estratégias de ensino, gerando medidas pedagógicas 
adequadas às características dos alunos e às aprendizagens a desenvolver.(6) 

A informação resultante da avaliação sumativa materializa -se,  nos 2.º e 3.º ciclos, numa escala numé-
rica de 1 a 5 em cada disciplina (7);  e materializa-se, na Área Disciplinar Educação Visual e Tecnológica, 
que agrega as disciplinas curriculares, do 2.º ciclo: Educação Visual e Educação Tecnológica, numa escala 
numérica de 1 a 5, cujo resultado é média aritmética dos resultados globais obtidos pelo aluno nas refe-
ridas disciplinas. 

Os Critérios de Avaliação de cada disciplina são parte integrante dos Planos de Estudo das referidas 
disciplinas, Educação Visual e de Educação Tecnológica, do 2.º ciclo, elaborados de acordo com o Currí-
culo Nacional - DL 55/2018, que se apresentam em anexo. 
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PERÍODO 
LETIVO 

ORGANIZA-
DOR 

Domínio 

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
O aluno deve ficar capaz de: 

CONTEÚDOS 

PÁGINAS DO 
MANUAL 

DESCRITORES 
DO PERFIL 

DOS ALUNOS 

ÁREAS DE COMPE-
TÊNCIAS DO PERFIL 

DOS ALUNOS (ACPA) 

 
AULAS 

PREVISTAS AVALIAÇÃO 

5º ano 
6.º 
ano 

 

1
.º

 P
ER

ÍO
D

O
 

 

 
PROCES-
SOS TEC-
NOLÓGI-
COS 

 
 

Distinguir as fases de realização de um projeto: identi-
ficação, pesquisa, realização e avaliação. 
 

Identificar e representar as necessidades e oportuni-
dades tecnológicas decorrentes da observação e inves-
tigação de contextos socias e comunitários. 
 

Identificar requisitos técnicos, condicionalismos e re-
cursos para a concretização de projetos. 
 

Reconhecer a importância dos protótipos  
e testes para o desenvolvimento e melhoria (aplica-
ções de criação e tratamento de imagem 2D e 3D) dos 
projetos. 
 

Comunicar, através do desenho, formas  
de representação gráfica das ideias e soluções, utili-
zando: esquemas, codificações e simbologias, assim 
como meios digitais com ferramentas de modelação e 
representação. 
 

Diferenciar modos de produção (artesanal, industrial), 
analisando os fatores  
de desenvolvimento tecnológico. 
 

Compreender a importância dos objetos técnicos face 
às necessidades humanas. 

 

PROCESSO TEC-
NOLÓGICO 
 
Conceitos  
de técnica  
e de tecnologia 
 
Conceito  
de objeto técni-
co 
 
MEDIÇÃO 
 
Medição 
 
 
MATERIAIS 
Materiais 
 
MOVIMENTO E 
MECANISMOS 
 
Diversos tipos 
de movimento 
 
Operadores 
mecânicos  
de transmissão e 
de transforma-
ção do movi-
mento 

 
 
 
 
8-
22 
 
 
 
23-
28 
 
 
 

34-
42 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-
46 
 
 
 
 
58-
61 
 
 
62-
65 
 
 

 
Indagador / 
Investigador  
(C, D, F, H, I) 
 
Questiona-
dor 
(A, F, G, I, J) 
 
Comunica-
dor 
(A, B, D, E, 
H) 
 
Criativo 
(A, C, D, I, J) 
 
Crítico / 
Analítico 
(A, B, C, D, 
G) 
 
 

 
A Linguagens e tex-
tos 
 
B Informação e 
comunicação 
 
C Raciocínio e reso-
lução de problemas 
 
D Pensamento críti-
co e pensamento 
criativo 
 
E Relacionamento 
interpessoal 
 
F Desenvolvimento 
pessoal e autono-
mia 
 
G Bem-estar, saúde 
e ambiente 
 
H Sensibilidade 
estética e artística 
 
I Saber científico, 
técnico e tecnológi-
co 
 
J Consciência e do-
mínio do corpo 

22 
 

 

2.ª f: 
26 
 
3.ªf: 26 
 
4.ªf: 26 
 
5.ªf: 26 
 
6.ªf: 28 

 
 

 

 
 

Objeto de Avaliação:  
 

 ÁREAS DE COMPE-
TÊNCIA DO PERFIL DO ALUNO 
 

Principal modalidade de avali-
ação:  

 FORMATIVA 
 

Instrumentos de avaliação 
formativa:  

 
 

 

 Trabalhos produzidos 
pelo aluno  

 Caderno diário, capa, 
portefólio do aluno 

 Projetos de trabalho 

 Memórias Descritivas 

 Trabalhos de Pesquisa  

 Trabalhos de  grupo 

 Apresentações escri-
tas/multimédia 

 Apresentações orais  

 Fichas de trabalho 

 Fichas de avaliação 

 Montagem de exposi-
ções 

 Registos  de observa-
ção das aulas 
 

Instrumentos de avaliação 
sumativa:  
 

 

 Testes escritos 

 Testes práticos 
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2
.º

 P
ER

ÍO
D

O
 

 
 
RECURSOS 
E UTILIZA-
ÇÕES 
TECNO-
LÓGICAS 

 

Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, ade-
quando os meios materiais e técnicos à ideia ou inten-
ção expressa. 
 

Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, mecâni-
cas e tecnológicas), através do exercício sistemático 
dos diferentes sentidos, estabelecendo relações com a 
utilização de técnicas específicas de materiais: madei-
ras, papéis, plásticos, fios têxteis, pastas entre outros. 
 

Selecionar materiais de acordo com as suas caracterís-
ticas físicas e mecânicas. 
 

Investigar, através de experiências simples, algumas 
características de materiais comuns (dureza, flexibili-
dade, resistência, elasticidade, plasticidade). 
 
 

Manipular operadores tecnológicos (de energia, movi-
mento/mecanismos, estruturas resistentes) de acordo 
com as suas funções, princípios e relações com as pro-
duções tecnológicas. 
 

Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou 
reciclagem de materiais, tendo em atenção a sustenta-
bilidade ambiental. 
 

Utilizar as principais técnicas de transformação dos 
materiais usados (união, separação-corte, assembla-
gem, conformação), identificando os utensílios e as 
ferramentas na realização de projetos. 
 

Identificar fontes de energia e os seus processos de 
transformação (elétrico, térmico, mecânico e sonoro), 
relacionando-as com soluções tecnológicas aplicáveis 
aos projetos. 
 

Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumpri-
mento de normas de higiene e segurança na utilização 
de recursos tecnológicos. 

 

COMUNICAÇÃO 
TECNOLÓGICA 
 
Vocabulário 
específico da 
área tecnológica 
 
Instruções e 
esquemas gráfi-
cos/técnicos 
 
Princípios da 
comunicação 
tecnológica 
 
FABRICAÇÃO/ 
CONSTRUÇÃO 
Linguagem dos 
processos de 
utilização, de 
fabrico e de 
construção 
 
Processos técni-
cos  
de fabrico  
e de construção 
 
Comunicação 
orientada para a 
demonstração 

 
 
 
 
48-
55 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72-
73 
 
 
 
 
 
77-
87 
 
 
 
 

 

 
Sistematiza-
dor / Orga-
nizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Conhecedor 
/ Sabedor / 
Culto / In-
formado 
(A, B, G, I, J) 
 
Responsável 
/ Autónomo 
(C, D, E, F, G, 
I, J) 
 
Participativo 
/ Colabora-
dor 
(B, C, D, E, F) 
 
Cuidador de 
si e do outro 
(B, E, F, G) 

 
A Linguagens e tex-
tos 
 
B Informação e 
comunicação 
 
C Raciocínio e reso-
lução de problemas 
 
D Pensamento críti-
co e pensamento 
criativo 
 
E Relacionamento 
interpessoal 
 
F Desenvolvimento 
pessoal e autono-
mia 
 
G Bem-estar, saúde 
e ambiente 
 
H Sensibilidade 
estética e artística 
 
I Saber científico, 
técnico e tecnológi-
co 
 
J Consciência e do-
mínio do corpo 

 
 
 
 

2.ª f: 
24 
 
3.ªf: 
24 
 
4.ªf: 
24 
 
5.ªf: 
26 
 
6.ªf: 
28 

 
Objeto de Avaliação:  
 

 ÁREAS DE COMPE-
TÊNCIA DO PERFIL DO ALUNO 
 

Principal modalidade de avali-
ação:  

 FORMATIVA 
 

Instrumentos de avaliação 
formativa:  

 
 

 

 Trabalhos produzidos 
pelo aluno  

 Caderno diário, capa, 
portefólio do aluno 

 Projetos de trabalho 

 Memórias Descritivas 

 Trabalhos de Pesquisa  

 Trabalhos de  grupo 

 Apresentações escri-
tas/multimédia 

 Apresentações orais  

 Fichas de trabalho 

 Fichas de avaliação 

 Montagem de exposi-
ções 

 Registos  de observa-
ção das aulas 
 

Instrumentos de avaliação 
sumativa:  
 

 

 Testes escritos 
Testes práticos 
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3
.º

 P
ER

ÍO
D

O
 

 
 
TECNOLOGIA 
E SOCIEDADE 

 

Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do 
meio ambiente, explicitando as  
suas funções, vantagens e impactos (positivos ou 
negativos) pessoais, sociais e ambientais. 
 

Compreender a evolução dos artefactos, objetos e 
equipamentos, estabelecendo relações  
entre o presente e o passado, tendo em conta contex-
tos sociais e naturais que possam influenciar a sua 
criação, ou reformulação. 
 

Analisar situações concretas como consumidor pru-
dente e defensor do património cultural e natural da 
sua localidade e região, manifestando preocupações 
com a conservação da natureza  
e respeito pelo ambiente. 
 

Compreender o conceito de estrutura (forma, função, 
módulo). 
 

Identificar diferentes tipos de estruturas (naturais e 
artificiais; fixas e móveis). 
 

Analisar a evolução histórica dos processos de cons-
trução de estruturas. 

 

Reconhecer a função das estruturas e dos seus com-
ponentes. 
 

Identificar os esforços a que estão sujeitas as estrutu-
ras (tração, compressão, flexão, torção e corte). 
 

Desenvolver estruturas considerando materiais, pro-
cessos de construção e forma/função. 
 

Desenvolver ações orientadas para a identificação de 
requisitos e recursos disponíveis. 
 

Desenvolver capacidades que se direcionam para a 
procura da melhor solução, para a apreciação dos 
prós e dos contras e para a avaliação crítica das solu-
ções alcançadas. 

 
ENERGIA 
 
Fontes  
de energia 
 
Energia e ambien-
te 
 
Processos de  
produção e trans-
formação de 
energia 
 
Soluções energé-
ticas no âmbito 
dos operadores 
eléctricos 
 
Materiais e alte-
rações no meio 
ambiente 
 
ESTRUTURAS 
RESISTENTES 
 
Tipos de estrutu-
ras 
 
Forma/função 
 
Atividades coor-

denadas e interli-

gadas, para a 

realização de um 

objetivo 

 
 
 
51-
52 

 
 
62-
69 

 
 
70-
71 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

73-
82 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
94-
106 

 
Conhecedor / 
Sabedor / 
Culto / Infor-
mado  
(A, B, G, I, J) 
 
Respeitador 
da diferença / 
do outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 

 
A Linguagens e textos 
 
B Informação e co-
municação 
 
C Raciocínio e resolu-
ção de problemas 
 
D Pensamento crítico 
e pensamento criati-
vo 
 
E Relacionamento 
interpessoal 
 
F Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
 
G Bem-estar, saúde e 
ambiente 
 
H Sensibilidade esté-
tica e artística 
 
I Saber científico, 
técnico e tecnológico 
 
J Consciência e domí-
nio do corpo 

 
 

 
 

2.ª f:12 

 

3.ªf: 16 

 

4.ªf: 14 

 

5.ªf: 14 

 

6.ªf: 16 

 
Objeto de Avaliação:  
 

 ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO 
PERFIL DO ALUNO 
 

Principal modalidade de avalia-
ção:  

 FORMATIVA 
 

Instrumentos de avaliação 
formativa:  

 

 

 

 Trabalhos produzidos pelo 
aluno  

 Caderno diário, capa, portefó-
lio do aluno 

 Projetos de trabalho 

 Memórias Descritivas 

 Trabalhos de Pesquisa  

 Trabalhos de  grupo 

 Apresentações escri-
tas/multimédia 

 Apresentações orais  

 Fichas de trabalho 

 Fichas de avaliação 

 Montagem de exposições 

 Registos  de observação das 
aulas 

 

Instrumentos de avaliação 
sumativa:  
 

 

 Testes escritos 
Testes práticos 
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 Avaliação - Educação Tecnológica 

Neste Plano de Estudo, destaca-se o enfoque nas Aprendizagens Essenciais (AE) tendo subjacente um desenvol-
vimento das competências por ciclos, acautelando-se o princípio que à mesma idade cronológica pode não corres-
ponder o mesmo nível de desenvolvimento.  

As Aprendizagens Essenciais (AE) de cada disciplina expressam aquilo que é essencial aos alunos conhecerem no 
final do 2.º ciclo. 

Ao longo de um ciclo de aprendizagem, os alunos têm oportunidade de fazer um percurso formativo, no qual os 
conhecimentos são mobilizados de uma forma gradual, complexificados à medida que os alunos intensificam e alar-
gam as experiências de aprendizagem, aplicam, sistematizam e transformam os conhecimentos em vivências com 
significado. 

Quanto à Avaliação, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, Artigo 22.º - Ava-
liação das aprendizagens, pontos 1 a 4, esta será  sustentada, maioritariamente, por uma dimensão formativa. Sendo 
a avaliação formativa um processo regulador do ensino e da aprendizagem, esta orienta o percurso escolar dos alunos 
e certifica as aprendizagens realizadas - os conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvol-
vidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Na avaliação serão utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados, que variam em 
função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos. As diferentes formas de 
recolha de informação sobre as aprendizagens, prosseguem, de acordo com as suas finalidades, os seguintes objeti-
vos: 

a) Informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias que conduzam à melhoria da qualida-
de das aprendizagens, com vista à promoção do sucesso escolar; 

b) Aferir a prossecução dos objetivos definidos no currículo; 
c) Certificar aprendizagens.  
 

A Avaliação interna das aprendizagens, de acordo com o Artº 23º, do Decreto-Lei n.º 55/2018, compreende, de 
acordo com a finalidade que preside à recolha de informação, as modalidades: Formativa e Sumativa.  

Mobiliza técnicas, instrumentos e procedimentos diversificados e adequados. 

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e permite obter informação privilegiada e sistemáti-
ca nos diversos domínios curriculares, devendo, com o envolvimento dos alunos no processo de autorregulação das 
aprendizagens, fundamentar o apoio às mesmas, em articulação com dispositivos de informação dirigidos aos pais e 
encarregados de educação (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, Artigo 24.º, ponto 5). A avaliação formativa deve-
rá sustentar a definição de estratégias de ensino, gerando medidas pedagógicas adequadas às características dos 
alunos e às aprendizagens a desenvolver. Enquanto processo de apoio às aprendizagens, a avaliação formativa utiliza-
rá dispositivos de informação detalhada sobre os desempenhos dos alunos e apoia a sua orientação escolar e vocacio-
nal (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, Artigo 27.º, pontos 1 e 2). 

A  avaliação sumativa realiza-se no final de cada período letivo e dá origem, no final do ano letivo, a uma tomada 
de decisão: No ensino básico geral e nos cursos artísticos especializados do ensino básico, sobre a transição e a apro-
vação, respetivamente, para o ano e ciclo de escolaridade subsequente, sobre a conclusão do nível básico de educa-
ção ou a reorientação do percurso educativo dos alunos, bem como sobre a progressão nas disciplinas da componente 
de formação artística (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, Artigo 27.º, pontos 3, alínea a). 
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Critérios de Avaliação - Educação Tecnológica 
 

Os critérios de avaliação traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e temas assume nas Aprendi-
zagens Essenciais, designadamente no que respeita à valorização da competência da oralidade e à dimensão prática e 
ou experimental das aprendizagens a desenvolver. (Portaria n.º 223-A-2018 artigo 18, ponto 3.3) 

As tarefas e instrumentos de avaliação devem atender ao tipo de atividades de aprendizagem desenvolvidas e, 
ainda, ter em conta a situação de cada aluno, nomeadamente fatores de caráter individual e social. 

em Educação Tecnológica (os conhecimentos que permitam estabelecer relações ciência-tecnologia-sociedade), 
são abordados de forma genérica, através de criações e projetos de curta duração, procurando proporcionar ao aluno 
uma variedade de atividades e experiências, com uma diversidade de materiais e técnicas que  são mobilizados de 
uma forma gradual. 

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação. Permite obter  informação privilegiada e sistemá-
tica nos diversos domínios curriculares, devendo, com o envolvimento dos alunos no processo de autorregulação das 
aprendizagens, fundamentar o apoio às mesmas, em articulação com dispositivos de informação dirigidos aos pais e 
encarregados de educação. 

A avaliação formativa sustenta a definição de estratégias de ensino, gerando medidas pedagógicas adequadas às 
características dos alunos e às aprendizagens a desenvolver. 

A informação resultante da avaliação sumativa materializa -se,  nos 2.º e 3.º ciclos, numa escala numérica de 1 a 
5 em cada disciplina (5);  e materializa-se, na Área Disciplinar Educação Visual e Tecnológica, que agrega as disciplinas 
curriculares, do 2.º ciclo: Educação Visual e Educação Tecnológica, numa escala numérica de 1 a 5, cujo resultado é 
média aritmética dos resultados globais obtidos pelo aluno nas referidas disciplinas. 

A avaliação formativa será expressa, preferencialmente, na forma qualitativa utilizando os seguintes descritores 
e siglas para os diferentes níveis atingidos pelo aluno: 

 

NÍVEIS ATINGIDOS SIGLAS DESCRITORES 
Nível 1 e 2 ANC Ainda não conseguiu 

Nível 3 S Satisfatório 

Nível 4 BS Bastante satisfatório 

Nível 5 Ex Excelente 
 

A expressão da avaliação sumativa será numérica, de um a cinco; e materializa-se, na Área Disciplinar Educação 
Visual e Tecnológica, que agrega as disciplinas curriculares, do 2.º ciclo: Educação Visual e Educação Tecnológica, 
numa escala numérica de 1 a 5, cujo resultado é média aritmética dos resultados globais obtidos pelo aluno nas refe-
ridas disciplinas. 
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PERÍODO 
LETIVO 

ORGANIZADORES 
DAS AE 

Domínios 
 (1) 

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
O aluno deve ficar capaz de: 

CONTEÚDOS 

PÁGINAS DO 
MANUAL 

DESCRITORES 
DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

ÁREAS DE COMPETÊN-
CIAS DO PERFIL DOS 

ALUNOS (ACPA) 

 
AULAS 
PREVIS-

TAS 

AVALIAÇÃO 

5º ano 6.º ano 

 

1
.º

 P
ER

ÍO
D

O
 

 

 
EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 
 

Conjugam-se a experi-
ência pessoal, a 
reflexão, os conheci-
mentos adquiridos, na 
experimentação 
plástica de conceitos e 
de temáticas, procu-
rando a criação de um 
sistema próprio de 
trabalho.  
 

Deseja-se que a 
experiência plástica 
dos alunos não seja 
encarada, apenas, 
como uma atividade 
ilustrativa do que vê, 
mas a (re)invenção de 
soluções para a criação 
de novas imagens, 
relacionando concei-
tos, materiais, meios e 
técnicas, imprimindo-
lhe a sua intencionali-
dade e o desenvolvi-
mento da sua expressi-

vidade. 
 

 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
 

APROPRIAÇÃO 

 E REFLEXÃO 
 
 

 

 
 
EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

 

Utilizar diferentes materiais e suportes para realização 
dos seus trabalhos; Inventar soluções para a resolução 
de problemas no processo de produção artística; Mani-
festar capacidades expressivas e criativas nas suas pro-
duções, evidenciando os conhecimentos e técnicas 
adquiridos; Recorrer a vários processos de registo de 
ideias (ex.: diários gráficos), de planeamento (ex.: pro-
jeto, portefólio) de trabalho individual, em grupo e em 
rede; Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, 
conjugando a organização dos elementos visuais com 
ideias e temáticas, inventadas ou sugeridas. 
 
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual 
(luz, cor, espaço, forma, movimento, ritmo; proporção, 
desproporção, entre outros), com intencionalidade e 
sentido crítico, na análise dos trabalhos individuais e de 
grupo; Expressar ideias, utilizando diferentes meios e 
processos (pintura, escultura, desenho, fotografia, 
multimédia, entre outros);  
 
APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
 

Selecionar com autonomia informação relevante para os 
trabalhos individuais e de grupo. 

 
Materiais 
riscadores 
 
Suportes físi-
cos 
 
Materiais 
básicos de 
desenho téc-
nico 
 
Geometria 
 
Textura 
 
Estrutura  
 
Comunicação 
 
Luz / Cor 
 
Espaço 
 
Património 

 
8-31 

 
 

32-38 
 

39 
 
 
 
 

46-75 
 

76-77 
 

80-84 
 

92-
122 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-23 
 

30-41 
 

48-58 

 
Sistematizador / 
Organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Comunicador 
(A, B, D, E, H) 
 
Participativo / 
Colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
 
 
 

 
A Linguagens e textos 
 
B Informação e comu-
nicação 
 
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, técni-
co e tecnológico 
 
J Consciência e domínio 
do corpo 

22 
 

 

2.ª f: 

26 

 

3.ªf: 26 

 

4.ªf: 26 

 

5.ªf: 26 

 

6.ªf: 28 

 

 

 
 

 

Objeto de Avaliação:  
 

 ÁREAS DE COMPETÊN-
CIA DO PERFIL DO ALU-
NO 
 

Principal modalidade de 
avaliação:  

 FORMATIVA 
 

Instrumentos de avaliação 
formativa:  

 

 

 

 Trabalhos produzidos 
pelo aluno  

 Caderno diário, capa, 
portefólio do aluno 

 Projetos de trabalho 

 Memórias Descritivas 

 Trabalhos de Pesquisa  

 Trabalhos de  grupo 

 Apresentações escri-
tas/multimédia 

 Apresentações orais  

 Fichas de trabalho 

 Fichas de avaliação 

 Montagem de exposições 

 Registos  de observação 
das aulas 

 

Instrumentos de avaliação 
sumativa:  
 

 

 Testes escritos 

 Testes práticos 
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2
º 

P
ER

ÍO
D

O
 

 

 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
Pretende-se, de uma 
forma sistemática, 
organizada e globalizan-
te, desenvolver as 
capacidades de apreen-
são e de interpretação, 
no contacto com os 
diferentes universos 
visuais - sendo desejável 
que não se restrinja a 
arte à tradição ocidental 
e a determinados perío-
dos históricos - estimu-
lando múltiplas leituras 
das diferentes circuns-
tâncias culturais.  
 

Procura-se, deste modo, 
desenvolver estratégias 
para a construção das 
relações entre o olhar, o 
ver e o fazer.  
 

Valorizam-se as vivências 
e as experiências de cada 
aluno, no sentido de o 
levar a uma interpreta-
ção mais abrangente e 
mais complexa, fazendo 
interdepender três 
realidades: ima-
gem/objeto, sujeito e a 
construção de hipóteses 
de interpretação. 
 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 
 

APROPRIAÇÃO 

 E REFLEXÃO 

 

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual 
(luz, cor, espaço, forma, movimento, ritmo; proporção, 
desproporção, entre outros), com intencionalidade e 
sentido crítico, na análise dos trabalhos individuais e de 
grupo; Expressar ideias, utilizando diferentes meios e 
processos (pintura, escultura, desenho, fotografia, multi-
média, entre outros); Transformar os conhecimentos 
adquiridos em novos modos de apreciação do mundo; 
Compreender os significados, processos  e intencionalida-
des dos objetos artísticos. 
 
 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 
 

Utilizar diferentes materiais e suportes para realização 
dos seus trabalhos; Inventar soluções para a resolução de 
problemas no processo de produção artística; Manifestar 
capacidades expressivas e criativas nas suas produções, 
evidenciando os conhecimentos e técnicas adquiridos; 
Recorrer a vários processos de registo de ideias (ex.: 
diários gráficos), de planeamento (ex.: projeto, portefólio) 
de trabalho individual, em grupo e em rede; Justificar a 
intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando a orga-
nização dos elementos visuais com ideias e temáticas, 
inventadas ou sugeridas. 
Reconhecer o quotidiano como um potencial criativo para 
a construção de ideias, mobilizando as várias etapas do 
processo artístico (pesquisa, investigação, experimenta-
ção e reflexão); Tomar consciência da importância das 
características do trabalho artístico (sistemático, reflexivo 
e pessoal) para o desenvolvimento do seu sistema próprio 
de trabalho. 
 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
 

Selecionar com autonomia informação relevante para os 
trabalhos individuais e de grupo. Selecionar com autono-
mia informação relevante para os trabalhos individuais e 
de grupo. 

 

Materiais 
riscadores 
 
Suportes 
físicos 
 
Materiais 
básicos de 
desenho 
técnico 
 
Geometria 
 
Forma 
 
Luz / Cor 
 
Espaço 
 

 
8-31 

 
 

32-38 
 
 

39 
 
 

 
46-49 

 
78-79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-23 
 

30-41 
 
 

 

Indagador / 
Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da 
diferença / do 
outro  
(A, B, E, F, H) 
 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
 

 
A Linguagens e textos 
 
B Informação e comu-
nicação 
 
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, técni-
co e tecnológico 
 
J Consciência e domínio 
do corpo 

 
 
 
 

2.ª f: 24 

 

3.ªf: 24 

 

4.ªf: 24 

 

5.ªf: 26 

 

6.ªf: 28 

 

Objeto de Avaliação:  
 

 ÁREAS DE COMPE-
TÊNCIA DO PERFIL DO 
ALUNO 
 

Principal modalidade de 
avaliação:  

 FORMATIVA 
 

Instrumentos de avalia-
ção formativa:  

 
 

 

 Trabalhos produzidos 
pelo aluno  

 Caderno diário, capa, 
portefólio do aluno 

 Projetos de trabalho 

 Memórias Descritivas 

 Trabalhos de Pesquisa  

 Trabalhos de  grupo 

 Apresentações escri-
tas/multimédia 

 Apresentações orais  

 Fichas de trabalho 

 Fichas de avaliação 

 Montagem de exposi-
ções 

 Registos  de observa-
ção das aulas 

 

Instrumentos de avalia-
ção sumativa:  
 

 

 Testes escritos 

 Testes práticos 
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3
º 

P
ER

ÍO
D

O
 

 

 
 

APROPRIAÇÃO 
 E REFLEXÃO 
 

 Pretende-se que os 
alunos aprendam os 
saberes da comunicação 
visual e compreendam os 
sistemas simbólicos das 
diferentes linguagens 
artísticas, identificando e 
analisando, com um 
vocabulário específico e 
adequado, conceitos, 
contextos e técnicas em 
diferentes narrativas 
visuais, aplicando os 
saberes apreendidos em 
situações de observação 
e/ou da sua experimen-
tação plástica, estimu-
lando o desenvolvimento 
do seu estilo de repre-
sentação.  
 

Incentiva-se, a partir da 
experiência de cada 
aluno e dos processos de 
observação, descrição, 
discriminação, análise, 
síntese, argumentação e 
juízo critico, a apreciação 
estética e artística, para a 
compreensão, entre 
outros aspetos, da 
expressividade contida 
na linguagem das ima-
gens e/ou de outras 
narrativas visuais. 
 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

 

 
APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
 

Identificar diferentes manifestações culturais do patri-
mónio local e global (obras e artefactos de arte – pintura, 
escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia, 
instalação, land´art, banda desenhada, design, arquitetu-
ra, artesanato, multimédia e linguagens cine-
matográficas), utilizando um vocabulário específico e 
adequado; 
 

Compreender os princípios da linguagem  
das artes visuais integrada em diferentes contextos cultu-
rais (estilos e movimentos artísticos, épocas e geografias); 
 

Reconhecer a tipologia e a função do objeto de arte, 
design, arquitetura e artesanato de acordo com os con-
textos históricos, geográficos e culturais; 
 

Descrever com vocabulário adequado (qualidades for-
mais, físicas e expressivas) os objetos artísticos; 
 

Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta 
as técnicas e tecnologias artísticas (pintura, desenho, 
escultura, fotografia, banda desenhada, artesanato, mul-
timédia, entre outros). 
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
Interpretar os objetos da cultura visual em função do(s) 
contexto(s) e dos(s) públicos(s); Intervir na comunidade, 
individualmente ou em grupo, reconhecendo o papel das 
artes nas mudanças sociais; Transformar narrativas visu-
ais, criando novos modos de interpretação. 
 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

Desenvolver individualmente e em grupo projetos de 
trabalho, recorrendo a cruzamentos disciplinares (artes 
performativas, multimédia, instalações, happening, entre 
outros). 

 
Forma 
 
Comunica-
ção 
 
Espaço 
 
Património 
 
Discurso 
gráfico 
 

 
78-79 

 
92-
122 
 

 
 
 
 
 

30-41 
 

48-58 
 

64-74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conhecedor / 
Sabedor / Culto 
/ Informado 
(A, B, G, I, J) 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
 
Crítico / Analí-
tico 
(A, B, C, D, G) 
 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
 

 
A Linguagens e textos 
 
B Informação e comu-
nicação 
 
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, técni-
co e tecnológico 
 
J Consciência e domínio 
do corpo 

 
 

 
 

2.ª f:12 

 

3.ªf: 16 

 

4.ªf: 14 

 

5.ªf: 14 

 

6.ªf: 16 

 

Objeto de Avaliação:  
 

 ÁREAS DE COMPETÊN-
CIA DO PERFIL DO 
ALUNO 
 

Principal modalidade de 
avaliação:  

 FORMATIVA 
 

Instrumentos de avalia-
ção formativa:  

 

 
 

 Trabalhos produzidos 
pelo aluno  

 Caderno diário, capa, 
portefólio do aluno 

 Projetos de trabalho 

 Memórias Descritivas 

 Trabalhos de Pesquisa  

 Trabalhos de  grupo 

 Apresentações escri-
tas/multimédia 

 Apresentações orais  

 Fichas de trabalho 

 Fichas de avaliação 

 Montagem de exposi-
ções 

 Registos  de observa-
ção das aulas 

 

Instrumentos de avalia-
ção sumativa:  
 

 

 Testes escritos 

 Testes práticos 
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Avaliação – Educação Visual 
 

Neste Plano de Estudo, destaca-se o enfoque nas Aprendizagens Essenciais (AE) tendo subjacente um desenvolvi-
mento das competências por ciclos, acautelando-se o princípio que à mesma idade cronológica pode não corres-
ponder o mesmo nível de desenvolvimento.  

As Aprendizagens Essenciais (AE) de cada disciplina expressam aquilo que é essencial aos alunos conhecerem no 
final do 2.º ciclo. 

Em Educação Visual os conhecimentos (cor, forma, linha, textura, plano, luz, espaço, volume, movimento, ritmo, 
entre outros) são abordados de forma genérica, através de criações e projetos de curta duração, procurando pro-
porcionar ao aluno uma variedade de atividades e experiências, com uma diversidade de materiais e técnicas que  
são mobilizados de uma forma gradual. 

Ao longo de um ciclo de aprendizagem, os alunos têm oportunidade de fazer um percurso formativo, no qual os 
conhecimentos são mobilizados de uma forma gradual, complexificados à medida que os alunos intensificam e alar-
gam as experiências de aprendizagem, aplicam, sistematizam e transformam os conhecimentos em vivências com 
significado. 

A disciplina de Educação Visual, através da realização de ações e experiências sistemáticas, deverá desenvolver nos 
alunos a curiosidade, a imaginação, a criatividade e o prazer pela investigação, ao mesmo tempo que proporciona a 
aquisição de um conjunto de conhecimentos e de processos cooperativos.  

Neste sentido, as metas de Educação Visual pretendem estimular um universo de conhecimentos abrangentes, in-
centivar a assimilação de conhecimentos em rede, em que as informações são sincronizadas, permitindo alcançar 
uma educação em que o conhecimento circula, progride e se difunde.  

As metas de Educação Visual sustentam um ensino em que a ampliação do conhecimento é um dos fatores diferen-
ciadores. Proporcionam o enriquecimento de conteúdos, que no contexto cultural dizem respeito a crenças, costu-
mes e hábitos adquiridos pelo Homem como membro da sociedade, no contexto científico referemse a informação 
baseada em princípios certos e comprovados, no contexto experimental dizem respeito ao conhecimentos adquirido 
através da prática, ensaios e tentativas, e no contexto da logística referem-se à organização e gestão de meios e 
materiais necessários a uma atividade ou ação. As metas que se reconhecem como fundamentais ao desenvolvimen-
to da ação educativa nos 2.° e 3.° Ciclos do Ensino Básico, e que facultam vivências de diferentes universos visuais, 
estruturam-se em quatro domínios que se conjugam para o desenvolvimento de conhecimentos no contexto da 
Técnica, da Representação, do Discurso e do Projeto. 

Quanto à Avaliação, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, Artigo 22.º - Avalia-
ção das aprendizagens, pontos 1 a 4, esta será  sustentada, maioritariamente, por uma dimensão formativa. Sendo 
a avaliação formativa um processo regulador do ensino e da aprendizagem, esta orienta o percurso escolar dos alu-
nos e certifica as aprendizagens realizadas - os conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes 
desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigató-
ria. 

Na avaliação serão utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados, que variam em 
função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos. As diferentes formas de 
recolha de informação sobre as aprendizagens, prosseguem, de acordo com as suas finalidades, os seguintes objeti-
vos: 

a) Informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias que conduzam à melhoria da qualidade 
das aprendizagens, com vista à promoção do sucesso escolar; 
b) Aferir a prossecução dos objetivos definidos no currículo; 
c) Certificar aprendizagens. 
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A Avaliação interna das aprendizagens, de acordo com o Artº 23º, do Decreto-Lei n.º 55/2018, compreende, de 
acordo com a finalidade que preside à recolha de informação, as modalidades: Formativa e Sumativa.  

Mobiliza técnicas, instrumentos e procedimentos diversificados e adequados. 

 A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e permite obter informação privilegiada e sistemática 
nos diversos domínios curriculares, devendo, com o envolvimento dos alunos no processo de autorregulação das 
aprendizagens, fundamentar o apoio às mesmas, em articulação com dispositivos de informação dirigidos aos pais e 
encarregados de educação (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, Artigo 24.º, ponto 5). A avaliação formativa 
deverá sustentar a definição de estratégias de ensino, gerando medidas pedagógicas adequadas às características 
dos alunos e às aprendizagens a desenvolver. Enquanto processo de apoio às aprendizagens, a avaliação formativa 
utilizará dispositivos de informação detalhada sobre os desempenhos dos alunos e apoia a sua orientação escolar e 
vocacional (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, Artigo 27.º, pontos 1 e 2). 

 A avaliação sumativa realiza-se no final de cada período letivo e dá origem, no final do ano letivo, a uma tomada de 
decisão: No ensino básico geral e nos cursos artísticos especializados do ensino básico, sobre a transição e a aprova-
ção, respetivamente, para o ano e ciclo de escolaridade subsequente, sobre a conclusão do nível básico de educação 
ou a reorientação do percurso educativo dos alunos, bem como sobre a progressão nas disciplinas da componente 
de formação artística (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, Artigo 27.º, pontos 3, alínea a). 
 
Os Conteúdos da disciplina de Educação Visual, 2.º Ciclo, são os constantes no Programa de Educação Visual do 

Ensino Básico - 2.º Ciclo: Vol. I; Vol. II, de acordo com o estabelecido nos documentos curriculares de referência, da 

Direção Geral de Educação (http://www.dge.mec.pt/educacao-visual) que se descriminam no quadro seguinte: 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Metas/EV/eb_evt_programa_i_2c1.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Metas/EV/eb_evt_programa_ii_2c1.pdf
http://www.dge.mec.pt/educacao-visual
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CONTEÚDOS 

 

 EDUCAÇÃO VISUAL – 2.º Ciclo 

 

COMUNICAÇÃO 

Problemática do sentido 

Codificações 

Imagem na comunicação 

 

ESPAÇO 

Relatividade da posição dos objectos no espaço (vertical, horizontal, oblíquo; acima/abaixo, perto/longe; maior/menor, dentro/fora) 

Organização do espaço 

Representação do espaço 

 

 

ESTRUTURA 

 
Estrutura das formas 

 A estrutura como suporte ou como organização de elementos de uma forma natu-
ral ou criada pelo homem 

 Registar graficamente as formas que observa tendo em conta a sua estrutura 
 Entender o módulo como gerador de uma estrutura (padrão) 
 Entender que a estrutura de um material, de um objecto ou de um ser vivo se re-

laciona com a sua forma e o seu modo de existir 
 Compreender princípios físicos do funcionamento das estruturas 

 

Estrutura dos materiais  Relacionar a estrutura dos materiais com o seu comportamento (resistência, flexi-
bilidade, condutibilidade, absorção, etc) 

 Constituir formas tridimensionais tendo em conta a sua estrutura 

 

 

 

FORMA 

 

Elementos da forma 

 Identificar os elementos que definem ou caracterizam: luz/cor, linha, superfície, 
volume, textura, estrutura 

 Relacionar as partes com o todo e entre si (proporções) 
 Considerar a influência da luz na perceção da forma e dos seus elementos 
 Compreender que a forma aparente dos objectos pode variar com o ponto de vis-

ta 

 

Relação entre a forma e os factores que a condici-

onam 

 Relação entre a forma e as suas funções 
 Relação entre a forma das coisas e os materiais e técnicas utilizadas na sua produ-

ção 
 Compreender que a forma, o peso, o material das coisas deve adequar-se à medi-
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da e à forma do corpo e à maneira de as utilizar 
 

Valor estético da forma 
 Apreciar a qualidade das formas, isoladamente ou nas relações entre elas, tendo 

em conta os factores que a condicionam. 
 Criar formas, modificando-as ou estabelecendo entre elas novas relações, sendo 

capaz de intervir para a melhoria da qualidade do envolvimento 

 

 

GEOMETRIA 

Formas e estruturas geométricas no envolvimento  Entender a geometria como a organização da forma 

Formas e relações geométricas  Entender a geometria como princípio de economia (c. p. ex. na normalização)                                                                             
 

Operações constantes na resolução dos proble-

mas: 

 Traçado de paralelas e perpendiculares 
 Construção de rectângulos 
 Divisão do segmento de reta em partes iguais 
 Divisão da circunferência em 2, 3, 4 e 6 partes iguais 

 

 

 

LUZ/COR 

 

Natureza da cor 

 Reconhecer a influência da luz, da textura ou da dimensão, na perceção da cor 
 Utilizar correctamente a mistura de cores para a obtenção de outras cores ou to-

nalidades 
 Discriminar diversos tons da mesma cor 
 Exprimir-se livremente através da cor 
 Organizar os conhecimentos e as experiências sobre a cor 

 

A cor no envolvimento 

 Fazer registos cromáticos 
 Entender a influência da cor na perceção da forma e do espaço 
 Entender a influência da cor na perceção das cores contíguas (Exemplo: relação 

figura/fundo) 
 Entender a influência da cor no comportamento das pessoas 
 Compreender o poder expressivo da cor (a cor individualizando uma casa, caracte-

rizando um cartaz, etc) 

Simbologia da cor  Valores simbólicos da cor (sinais de trânsito, normas industriais, etc) 
 A cor na construção do sentido das imagens 
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Critérios de Avaliação – Educação Visual 
 

Os critérios de avaliação traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e temas assume nas Aprendiza-
gens Essenciais, designadamente no que respeita à valorização da competência da oralidade e à dimensão prática e ou 
experimental das aprendizagens a desenvolver. (Portaria n.º 223-A-2018 artigo 18, ponto 3.3) 

As tarefas e instrumentos de avaliação devem atender ao tipo de atividades de aprendizagem desenvolvidas e, 
ainda, ter em conta a situação de cada aluno, nomeadamente fatores de caráter individual e social. 

em Educação Tecnológica (os conhecimentos que permitam estabelecer relações ciência-tecnologia-sociedade), 
são abordados de forma genérica, através de criações e projetos de curta duração, procurando proporcionar ao aluno 
uma variedade de atividades e experiências, com uma diversidade de materiais e técnicas que  são mobilizados de uma 
forma gradual. 

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação. Permite obter  informação privilegiada e sistemática 
nos diversos domínios curriculares, devendo, com o envolvimento dos alunos no processo de autorregulação das 
aprendizagens, fundamentar o apoio às mesmas, em articulação com dispositivos de informação dirigidos aos pais e 
encarregados de educação. 

A avaliação formativa sustenta a definição de estratégias de ensino, gerando medidas pedagógicas adequadas às 
características dos alunos e às aprendizagens a desenvolver. 

A informação resultante da avaliação sumativa materializa -se,  nos 2.º e 3.º ciclos, numa escala numérica de 1 a 5 
em cada disciplina (6);  e materializa-se, na Área Disciplinar Educação Visual e Tecnológica, que agrega as disciplinas 
curriculares, do 2.º ciclo: Educação Visual e Educação Tecnológica, numa escala numérica de 1 a 5, cujo resultado é 
média aritmética dos resultados globais obtidos pelo aluno nas referidas disciplinas. 

A avaliação formativa será expressa, preferencialmente, na forma qualitativa utilizando os seguintes descritores e 
siglas para os diferentes níveis atingidos pelo aluno: 

 

 

NÍVEIS ATINGIDOS 

 

 

SIGLAS 

 

DESCRITORES 

Nível 1 e 2 ANC Ainda não conseguiu 

Nível 3 S Satisfatório 

Nível 4 BS Bastante satisfatório 

Nível 5 Ex Excelente 
 

A expressão da avaliação sumativa será numérica, de um a cinco; e materializa-se, na Área Disciplinar Educação 
Visual e Tecnológica, que agrega as disciplinas curriculares, do 2.º ciclo: Educação Visual e Educação Tecnológica, numa 
escala numérica de 1 a 5, cujo resultado é média aritmética dos resultados globais obtidos pelo aluno nas referidas 
disciplinas. 


