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Educação Visual - 3º Ciclo 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ANO LETIVO 2019/2020 

Extraído das APRENDIZAGENS ESSENCIAIS | ARTICULAÇÃO COM O PERFIL DOS ALUNOS  

A avaliação das aprendizagens deve assumir um caráter essencialmente formativo e contínuo, para 

que o aluno tome consciência não só das suas potencialidades, mas também das suas dificuldades e 

procure ultrapassá-las através de uma reflexão sistemática baseada no feedback do professor. A 

avaliação deve incidir não apenas nos produtos, mas também nos processos de aprendizagem, 

funcionando como mecanismo de autoavaliação consciente para o aluno e como mecanismo de 

aquisição das aprendizagens essenciais, das competências quer disciplinares quer transversais, 

ancoradas no perfil definido para os alunos de cada ciclo.   

Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e temas 

assume nas Aprendizagens 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. A avaliação é contínua. 

A expressão da avaliação sumativa será numérica, de um a cinco. 

Na forma qualitativa será expressa da seguinte maneira: 

Nível 1 e 2 _ NS Não Satisfaz 

Nível 3 -  S Satisfaz 

Nível 4 -  SB Satisfaz Bastante 

Nível 5 - Ex Excelente 

 

CONTEÚDOS DE EDUCAÇÃO 

VISUAL 

3º CICLO 

Representação da Formas Geométricas 
Desenho Expressivo 
Sólidos e poliedros 
Design 
Luz-cor 
Expressão e decomposição da forma 
Comunicação Visual 
Arquitetura 
Perspetiva 
Perceção visual 
Construção da Imagem 
Arte e património 
Engenharia 

 

DOMÍNIOS 

Apropriação e Reflexão 
Identifica o conceito em exploração 
Compreende o conceito 
Usa adequadamente a técnica em exploração 
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Melhora o procedimento na produção do trabalho 

Interpretação e Comunicação 
Interpreta sendo capaz de definir o essencial do conceito 
Comunica a informação relevante 
Comunica de forma criativa a informação 

Experimentação e Criação 
Comunica de forma criativa a informação  
Experimenta soluções de produção / comunicação 
Produz um exercício criativo 

 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA 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 

 

PERFIL DO ALUNO Indagador/ Investigador  
Respeitador da diferença/ do outro  
Sistematizador/ organizador  
Questionador  
Comunicador  
Auto avaliador (transversal às áreas)  
Participativo/ colaborador  
Responsável/ autónomo  
Cuidador de si e do outro  

 

 

Diversidade das atividades 

 

Formas de trabalho 

 Trabalhos produzidos pelo aluno no decurso 

das aulas 

 Caderno diário (capa e sebenta) e portefólio 

do aluno 

 Participação nas aulas  

 Trabalhos em grupo 

 Pesquisa orientada 

 Preparação e apresentações orais dos 

trabalhos 

 Produção de Memórias Descritivas 

 Fichas de trabalho 

 Fichas de avaliação 

 Montagem de exposições 

Trabalho individual  

Trabalho em grupo para a produção de um 

produto individual 

Trabalho de grupo para produção de um 

produto do grupo 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE AVALIAÇÃO 

Grelha de autoavaliação do aluno (Documento tipo do Agrupamento aefs) 
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Grelha de heteroavaliação (nas tarefas de projetos de grupo)  
Grelhas de registo e de observação do professor 

 

PONDERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

Domínios e subdomínios de avaliação Indicadores de avaliação 

 Valor 
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40% 

Conhecimento e 

compreensão dos 

conteúdos 

20% 

Identificação dos conteúdos tratados na disciplina  

Uso dos conteúdos para a realização das tarefas  

Expansão das aprendizagens essenciais  

Comunicação 20% 

Utilização de diferentes linguagens na comunicação  

Interpretação de mensagens em diferentes suportes  

Utilização diferenciadamente das TIC na comunicação  
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20% 

Pesquisa e 

organização da 

informação 

10% 

Seleção critica de fontes de pesquisa  

Organização criteriosa de informação  

Construção da identidade  

Participação no 

Trabalho de 

Grupo 

10% 

Cooperação no grupo de trabalho  

Desenvolvimento de processos de mediação  

Representação do grupo  
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40% 

Avaliação 20% 

Avaliação do seu trabalho  

Participação na avaliação do trabalho dos outros  

Reorientação da aprendizagem face à avaliação  

Responsabilidade 

como estudante 
20% 

Pontualidade / Cumprimento de prazos  

Participação nas tarefas de aprendizagem  

Utilização dos recursos adequados à aprendizagem  

 

A coordenadora do grupo: ___________________________________  
 
 
Braga,  3 de outubro de 2019 

 


