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Critérios de Avaliação e Ponderação     

Ensino Básico: 3.º ciclo 

Critérios de Avaliação da Disciplina de Educação Visual                                                                             Ano letivo 2019/ 2020 
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Responsabilidade 
e integridade 

4% 

Respeitar-se a si próprio e aos outros. 
Agir eticamente. 
Consciencializar-se da obrigação de responder pelas 
próprias ações. 
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Observação direta 
 
 

Autoavaliação 

Excelência e 
exigência 

4% 

Aspirar ao trabalho bem feito. 
Ser perseverante. 
Ser sensível e solidário. 

Curiosidade, 
reflexão e 
inovação 

4% 

Querer aprender mais. 
Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo. 
Procurara novas soluções a aplicá-las. 

Cidadania e 
Participação 

4% 

Respeitar a diversidade humana e cultural. 
Respeitar e proteger o meio ambiente. 
Ser interventivo e empreendedor. 

Liberdade 4% 

Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos 
humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, 
no respeito mutuo, na livre escolha e no bem comum. 
 

 
 
 

Domínios/ Ponderação Descritores de desempenho 
ÁC  
PA 

Instrumentos 
de Avaliação 
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Apropriação e Reflexão 
- Aprende os saberes da 
comunicação visual e compreende a 
simbologia das linguagens artísticas; 
- Identifica e analisa com vocabulário 
específico as diferentes narrativas 
visuais. 

15% 

•Conhecimento de elementos de expressão e 
de composição da forma; 
 
•Reconhecimento do poder das imagens; 
 
•Reconhecimento do papel da análise e da 
interpretação no desenvolvimento do projeto. 
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• - Fichas de 
avaliação de 
conhecimentos; 

•  
- Dados recolhidos 
Através da 
observação 
direta das 
operações, 
da sequência do 
processo criativo e 
dos resultados das 
representações 
gráfico-plásticas; 
 
- Trabalhos 
Produzidos/ projetos 
concretizados/objetos 

criados 
individualmente 
ou em grupo; 
 
- Guiões de 
trabalho/Portfólio; 
 
- Participação oral 
       

•  

Interpretação e Comunicação 
- Desenvolve capacidades de 
apreensão e interpretação no 
contacto com diferentes universos 
culturais. 

 

15% 

•Relacionamento de elementos de 
organização e de suporte da forma;  
•Distinção de elementos de organização na 
análise de composições bi e tridimensionais; 
•Conhecimento na compreensão da 
importância da inter-relação dos saberes da 
comunicação visual. 

Experimentação e Criação 
- Aplica os conhecimentos adquiridos 
em experimentações 
plásticas.(Re)inventa soluções para a 
criação de novas imagens 
relacionando conceitos, materiais, 
meios e técnicas 

50% 

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

Legenda: ÁCPA  Áreas de Competência do Perfil do Aluno: A- Linguagem e textos; B- Informação e comunicação; 

C- Raciocínio e resolução de problemas; D- Pensamento crítico e criativo; E- Relacionamento interpessoal; F- Desenvolvimento 
pessoal e autonomia; G - Bem estar, saúde e ambiente; H- Sensibilidade estética; I- Saber cientifico, técnico e tecnológico 

Domínios/ Ponderação Descritores de desempenho 
AC
PA 

Instrumentos de 
Avaliação 
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1- Material mínimo necessário à disciplina 
 

Caderneta escolar, caderno de registo diário (folhas lisas), material de escrita (esferográfica), capa de 
cartolina A3, 1 Bloco Papel A3, lápis de grafite (HB; H; B), 1 Caixa de lápis de cor aguarela, 1 Caixa de 
canetas de feltro de ponta de espessura média, 1 Afia, 1 Tesoura, 1 Borracha branca, 1 Régua 50 cm, 1 
Aristo,1 compasso, 1 Caixa de aguarela (mínimo 12 cores), Pincéis n.º 1, 2, 4, 6 e 8 e Godés 
 
NOTA: e outro material que o professor  solicitar com a devida antecedência. 

 
2- Terminologia a utilizar nos instrumentos de avaliação: 

 
Ensino Básico 

 

QUALITATIVA 
QUANTITATIVA/ 

PERCENTUAL 

Insuficiente [0, 49%] 

Suficiente [50%, 69%] 

Bom [70%, 89%] 

Muito Bom [90%, 100%] 

 
 

3- Fórmulas a aplicar nos 2º e 3º Períodos 
 
 
 

➢ 2º Período:       
 
   

• CF% 1ºPeríodo + 2 x CF% 2ºPeríodo 
                                           3 
 
 
 

➢ 3º Período: 
 
 

• CF% 1ºPeríodo + 2 x CF% 2ºPeríodo + 2 xCF% 3ºPeríodo 
                                                               5 

 
 
 
CF – Classificações obtidas nos vários instrumentos de avaliação ao longo do período. 
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Perfil de Aprendizagem/Desempenho dos Alunos (3.º Ciclo 2019-20) 

 
Domínios 

Níveis de desempenho 

Muito insuficiente 
0-10% Nível 1  

Insuficiente 
20%-49% Nível 2 

Suficiente 
50%-69% Nível 

3 

Bom 
70%-89% Nível 4 

Muito bom 
90%-100% Nível 5 
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•Não revela 
conhecimento de 
elementos de 
expressão e de 
composição da forma. 
•Não revela 
reconhecimento do 
poder das imagens.  
•Não revela 
reconhecimento do 
papel da análise e da 
interpretação no 
desenvolvimento do 
projeto. 

• 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 do 
projeto. 

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

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

• Revela claramente 
conhecimento de 
elementos de 
expressão e de 
composição da forma. 
•Revela claramente 
no reconhecimento do 
poder das imagens. 
•Revela claramente 
no reconhecimento do 
papel da análise e da 
interpretação no 
desenvolvimento do 
projeto. 
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• Não revela 
conhecimento no 
relacionamento de 
elementos de 
organização e de 
suporte da forma. 
•Não revela 
conhecimento na 
distinção de 
elementos de 
organização na 
análise de 
composições 
bi/tridimensionais. 
•Não revela 
conhecimento na 
compreensão da 
importância da inter-
relação dos saberes 
da comunicação 
visual. 

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

•Revela 
conhecimento no 
relacionamento de 
elementos de 
organização e de 
suporte da forma. 
•Revela 
conhecimento na 
distinção de 
elementos de 
organização na 
análise de 
composições 
bi/tridimensionais. 
•Revela 
conhecimento na 
compreensão na 
importância da 
inter-relação dos 
saberes da 
comunicação 
visual. 

•Revela bom 
conhecimento no 
relacionamento de 
elementos de 
organização e de 
suporte da forma. 
•Revela bom 
conhecimento na 
distinção de 
elementos de 
organização na 
análise de 
composições bi e 
tridimensionais. 
•Revela bom 
conhecimento na 
compreensão na 
importância da inter-
relação dos saberes 
da comunicação 
visual. 

•Revela claramente 
no relacionamento de 
elementos de 
organização e de 
suporte da forma.  
•Revela claramente 
na distinção de 
elementos de 
organização na 
análise de 
composições bi e 
tridimensionais. 
•Revela claramente 
conhecimento na 
compreensão da 
importância da inter-
relação dos saberes 
da comunicação 
visual. 
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• Não revela domínio 
de instrumentos de 
registo, materiais e 
técnicas de 
representação. 
•Não revela domínio 
de tipologias de 
representação 
expressiva. 
•Não revela domínio 
de tipologias de 
representação 
bi/tridimensionais. 
• Não revela domínio 
na aplicação e 
exploração de 
elementos da 
linguagem visual. 
•Não revela domínio 
na aplicação de 
princípios básicos da 
organização e 
representação. 

•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 na 
aplicação e exploração 
de elementos da 
linguagem visual. 
•Revela pouco domínio 
na aplicação de 
princípios básicos da 
organização e 
representação. 

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

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

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