AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ANO LETIVO 2019/2020

DEPARTAMENTO EXPRESSÕES DO 2 º CICLO – 5.º ANO
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO VISUAL

– 3º PERÍODO – ENSINO À DISTÂNCIA (E@D)
AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (50%)

DOMÍNIOS/TEMAS

TÉCNICA
Materiais riscadores e técnicas de
expressão e os suportes físicos.
REPRESENTAÇÃO
Forma
Estrutura
Representação gráfica e desenho
DISCURSO
Comunicação
Comunicação (Materiais;
Técnicas.)

PONDERAÇÃO

DESCRITORES DE DESEMPENHO

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

100%

Expressa ideias, utilizando diferentes
meios e processos
Utiliza diferentes materiais e suportes
para realização dos seus trabalhos
Manifestar capacidades expressivas e
criativas nas suas produções
Recorre a vários processos de registo de
ideias
Descreve com vocabulário adequado os
objetos artísticos
Inventa soluções para a resolução de
problemas
Recorre a vários processos de registo de
ideias
Utiliza os conceitos específicos da
comunicação visual com
intencionalidade e sentido crítico
Expressa ideias, utilizando diferentes
meios e processos
Manifesta capacidades expressivas e
criativas nas suas produções

Grelhas de registo
Observação
síncrona/assíncrona
Tarefas/Teams

ATITUDES (50%)
- Empenho
- Realização das
tarefas/atividades propostas
- Cumprimento de prazos
- Responsabilidade
- Autonomia

100%

Adequa comportamentos em contextos
de atividades síncronas e assíncronas
Interage com tolerância, empatia e
responsabilidade
Solicita
ao/à
professor/a
o
esclarecimento das suas dúvidas
Trabalha
individualmente
com
responsabilidade
Cumpre os prazos definidos para a
entrega dos trabalhos

Observação
síncrona/assíncrona
Autoavaliação

NOTAS:
1.

A avaliação deste 3º período será realizada, extraordinariamente, tendo em conta o contexto particular de cada
aluno e de cada turma, de acordo com o Decreto-Lei nº14 – G/ 2020 de 13 de abril.

2.

A apreciação das tarefas/atividades/trabalhos propostos pelos professores será feita através de descritores de
desempenho que serão comunicados aos alunos.
O Coordenador de Departamento
Paulo Cairrão

Analisado na Reunião da Secção de Avaliação de 11 de maio de 2020
Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico de 13 de maio de 2020

