
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO VISUAL 
 

De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais: 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (90%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 Apropriação e Reflexão 
LUZ/COR 

27% 

- Reflete sobre as manifestações 
culturais do património. 
- Domina os conceitos da linguagem visual em 
diferentes contextos e modalidades 
expressivas. 
- Reconhece a importância das imagens como 
meios de comunicação de massas. 
- Enquadra os objetos artísticos de 
diferentes culturas e períodos 
históricos. 

Observação 
direta (registo 
nas grelhas de 
observação 
 
 
Trabalhos práticos 
 
Exercícios de 
avaliação 
 
 
Trabalho/Projeto 
Prático individual 
e/ou grupo 

 Interpretação e Comunicação 
LINGUAGEM VISUAL 
COMUNICAÇÃO VISUAL 

27% 

- Compreende a importância da inter-relação 
dos diversos saberes da comunicação visual. 
- Percebe os “jogos de poder” das imagens. 
- Compreende e questionar a arte 
contemporânea. 
- Transforma os conhecimentos adquiridos em 
novos modos de apreciação do mundo. 

 Experimentação e Criação 

ARQUITETURA 
 

46% 

- Articula conceitos, referências, experiências, 
materiais e suportes nas composições 
plásticas. 
 - Manifesta expressividade nos trabalhos, 
tendo presente um sentido crítico. 
- Organiza exposições em diferentes formatos. 
- Seleciona de forma autónoma, 
processos de trabalho e de registo de 
ideias que envolvem a pesquisa, 
investigação e experimentação. 

ATITUDES (10%) 

 Comportamento 

 Trabalho colaborativo 

 Responsabilidade 

 Autonomia  

100% 

- Cumpre regras estabelecidas. 
- Estabelece interações positivas a nível 
pessoal e de grupo. 
- Revela interesse e persistência na 
aprendizagem. Respeita os prazos 
estabelecidos para o cumprimento de entrega 
de tarefas. Organiza e apresenta os materiais. 
- Realiza as atividades de forma autónoma 

Grelha de 
observação 

 

NOTAS: 
1. Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma. 

2. A avaliação qualitativa faz-se tendo por referência o seguinte: 
 

Muito Bom 90%/100% 

Bom 70%/89% 

Suficiente 50%/69% 

Insuficiente 0%/49% 

 
 

O (A) Coordenador (a) de Departamento 

 
Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico realizada a 5 de setembro de 2019 
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