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CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

DISCIPLINA – Educação Visual – 5.º ano  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Domínios 
Descritores do Perfil 

do Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno revela 

 

Instrumentos 
de avaliação muita facilidade 

em 
facilidade 

em 
alguma facilidade 

em 
dificuldades 

 em 
muitas dificuldades  

em 

 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 
 

Apropriação e 
Reflexão 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G) 

 
Indagador / Investigador 

(C, D, F, H, I) 
 

Respeitador da diferença/ 
do outro  

(A, B, E, F, H) 
 

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) 
 

Responsável/ Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  

 
Autoavaliador  

(transversal às áreas) 
 

20% - Reconhecer a diversidade de manifestações culturais do património local e global; 

- Distinguir objetos artísticos de diferentes culturas e períodos históricos. 

- Reconhecer as características fundamentais dos principais elementos do alfabeto visual: o ponto, a 
linha, a textura, a cor e a luz-sombra. 

- Reconhecer diferentes elementos da comunicação visual (plano, espaço, estrutura, forma, fundo, 
enquadramento, movimento, ritmo, entre outros) utilizados em diferentes formas de expressão 
artística (pintura, escultura, desenho, design, fotografia, cinema, vídeo, banda desenhada). 

-Reconhecer a diferença entre comunicação visual expressiva e comunicação visual rigorosa (geometria 
plana, sólidos geométricos.) 

-Reconhecer a importância das imagens como meios de comunicação de massas capazes de veicular 
diferentes significados (económicos, políticos, sociais, religiosos, ambientais entre outros). 

-Manifestar aceitação e respeito pelos diferentes modos de expressão plástica, rejeitando estereótipos 
e preconceitos. 

 

 
 
- Tarefas de aprendizagem na sala de 
aula: 

 O trabalho executado na aula 
será o alicerce principal da 
avaliação, assim como, o sentido de 
responsabilidade, empenho nas 
tarefas propostas e ainda a 
autonomia e o envolvimento na 
execução do seu trabalho; 

 Portefólio do aluno; 

 Diário Gráfico; 

 Questionários de ideias prévias; 

 Debates após análise de obras 
de arte, trabalhos de alunos, 
observação de videos e filmes); 

 Intervenções orais espontâneas 
e/ou solicitadas; 

 Outras.  
 
 
 

- Trabalhos temáticos individuais/ 
grupo 
- Guiões de visitas de estudo. 
 

 

Interpretação e 
Comunicação 

30% -Reconhecer a importância dos elementos estruturais da linguagem plástica: espaço, volume, cor, luz, 
forma, movimento, estrutura, ritmo, entre outros), na análise de imagens de diversa natureza. 

-Revelar desenvolvimento da percepção visual dos referentes observados (imagens, objetos e espaços 
tridimensionais), através da sua representação. 

-Reconhecer o poder da imagem e da sua capacidade de mistificar ou desmitificar a representaçãodo 
real quando identifica e descodifica imagens na publicidade, na pintura, na pintura mural, entre outras. 

-Reconhecer e verbalizar a diversidade técnica, estética e comunicativa presente em manifestações 
artísticas contemporâneas. 

-Explorar a intencionalidade comunicativa na elaboração de produtos de comunicação visual (cartaz, 
folheto, entre outros). 

-Revelar conhecimentos básicos essenciais do desenho rigoroso: conteudos básicos fundamentais da 
geometria plana; de representação e construção de sólidos geométricos. 

-Utilizar vocabulário específico da linguagem visual ou de desenho rigoroso quando justifica o processo 
de elaboração dos seus trabalhos. 

-Manifestar sentido crítico, utilizando argumentos fundamentados baseados em vivências, experiências 

 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

DISCIPLINA – Educação Visual – 5.º ano  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Domínios 
Descritores do Perfil 

do Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno revela 

 

Instrumentos 
de avaliação muita facilidade 

em 
facilidade 

em 
alguma facilidade 

em 
dificuldades 

 em 
muitas dificuldades  

em 

 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 
 

e conhecimentos, quando observa e analisa imagens de diversa natureza. 

-Manifestar respeito pelos colegas e professor quando comunica no contexto das aprendizagens, 
utilizando linguagem adequada e procurando argumentos válidos. 

-Manifestar sentido autocritico e autoavaliador, utilizando argumentos baseados em vivências, 
experiências e conhecimentos, quando observa e analisa imagens produzidas por si próprio; 

-Manifestar sentido cooperativo, colaborativo e participativo perante o desenvolvimento de projetos 
em equipa. 

Experimentação e 
Criação 

50% -Utilizar de modo expressivo os principais elementos do alfabeto visual: ponto, linha, textura, cor, e luz/ 
sombra, nas suas composições visuais e na elaboração de objetos de expressão plástica. 

-Explorar conceitos de espaço volume, movimento, ritmo, estrutura, ou equilibrio nas suas 
composições visuais. 

-Explorar o processo criativo nas suas composições visuais e noutros produtos de expressão plástica. 

-Revelar domínio técnico básico quando utiliza diferentes materiais: grafites, lápis de cor, canetas de 
feltro, pastéis, guaches, aguarela e outros meios aquosos.    

-Revelar domínio expressivo básico quando utiliza diferentes materiais: grafites, lápis de cor, canetas de 
feltro, pastéis, guaches, aguarela e outros meios aquosos; 

-Utilizar diferentes linguagens gráficas/plásticas: desenho, pintura, colagem, planificação, recorte, 
construção entre outros. 

-Aplicar os conhecimentos essenciais do desenho rigoroso com destreza manual e exigência de rigor, na 
aplicação dos conhecimentos essenciais da geometria. 

-Organizar exposições de diversos modos e em diferentes contextos (físicos e/ou digitais), individuais 
ou de grupo. 

-Revelar autonomia, sentido de responsabilidade, empenho e iniciativa ao longo do seu processo de 
aprendizagem. 

 

 

 

 

(*) ACPA - Áreas de Competência do Perfil do Alunos : A - Linguagens e textos. B - Informação e comunicação. C-Raciocínio e resolução de problemas. D-Pensamento crítico e pensamento 
criativo. E-Relacionamento interpessoal. F- Autonomia e desenvolvimento pessoal. G-Bem-estar e saúde e Ambiente. H-Sensibilidade estética e artística. I- Saber científico, técnico e 
tecnologias. J-Consciência e domínio do corpo. 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

DISCIPLINA – Educação Visual – 6.º ano  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Domínios 

Descritores do Perfil 
do Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno revela 

 

Instrumentos 
de avaliação muita facilidade 

em 
facilidade 

em 
alguma facilidade 

em 
dificuldades 

 em 
muitas dificuldades  

em 

 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 
 

Apropriação e 
Reflexão 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G) 

 
Indagador / Investigador 

(C, D, F, H, I) 
 

Respeitador da diferença/ 
do outro  

(A, B, E, F, H) 
 

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) 
 

Responsável/ Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  

 
Autoavaliador  

(transversal às áreas) 
 

20% - Reconhecer a diversidade de manifestações culturais do património local e global; 

- Distinguir objetos artísticos de diferentes culturas e períodos históricos. 

- Reconhecer as características fundamentais dos principais elementos do alfabeto visual: o ponto, a 
linha, a textura, a cor e a luz-sombra. 

- Reconhecer diferentes elementos da comunicação visual (plano, espaço, estrutura, forma, fundo, 
enquadramento, movimento, ritmo, entre outros) utilizados em diferentes formas de expressão 
artística (pintura, escultura, desenho, design, fotografia, cinema, vídeo, banda desenhada). 

-Reconhecer a diferença entre comunicação visual expressiva e comunicação visual rigorosa (geometria 
plana, sólidos geométricos.) 

-Reconhecer a importância das imagens como meios de comunicação de massas capazes de veicular 
diferentes significados (económicos, políticos, sociais, religiosos, ambientais entre outros). 

-Manifestar aceitação e respeito pelos diferentes modos de expressão plástica, rejeitando estereótipos 
e preconceitos. 

 

 
 
- Tarefas de aprendizagem na sala de 
aula: 

 O trabalho executado na aula 
será o alicerce principal da 
avaliação, assim como, o sentido de 
responsabilidade, empenho nas 
tarefas propostas e ainda a 
autonomia e o envolvimento na 
execução do seu trabalho; 

 Portefólio do aluno; 

 Diário Gráfico; 

 Questionários de ideias prévias; 

 Debates após análise de obras 
de arte, trabalhos de alunos, 
observação de vídeos e filmes); 

 Intervenções orais espontâneas 
e/ou solicitadas; 

 Outras.  
 
 
 

- Trabalhos temáticos individuais/ 
grupo 
- Guiões de visitas de estudo. 
 

 

Interpretação e 
Comunicação 

30% -Reconhecer a importância dos elementos estruturais da linguagem plástica: espaço, volume, cor, luz, 
forma, movimento, estrutura, ritmo, entre outros), na análise de imagens de diversa natureza. 

-Revelar desenvolvimento da percepção visual dos referentes observados (imagens, objetos e espaços 
tridimensionais), através da sua representação. 

-Reconhecer o poder da imagem e da sua capacidade de mistificar ou desmistificar a representação do 
real quando identifica e descodifica imagens na publicidade, na pintura, na pintura mural, entre outras. 

-Reconhecer e verbalizar a diversidade técnica, estética e comunicativa presente em manifestações 
artísticas contemporâneas. 

-Explorar a intencionalidade comunicativa na elaboração de produtos de comunicação visual (cartaz, 
folheto, entre outros). 

-Revelar conhecimentos básicos essenciais do desenho rigoroso: conteúdos básicos fundamentais da 
geometria plana; de representação e construção de sólidos geométricos. 

-Utilizar vocabulário específico da linguagem visual ou de desenho rigoroso quando justifica o processo 
de elaboração dos seus trabalhos. 

-Manifestar sentido crítico, utilizando argumentos fundamentados baseados em vivências, experiências 

 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

DISCIPLINA – Educação Visual – 6.º ano  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Domínios 

Descritores do Perfil 
do Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno revela 

 

Instrumentos 
de avaliação muita facilidade 

em 
facilidade 

em 
alguma facilidade 

em 
dificuldades 

 em 
muitas dificuldades  

em 

 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 
 

e conhecimentos, quando observa e analisa imagens de diversa natureza. 

-Manifestar respeito pelos colegas e professor quando comunica no contexto das aprendizagens, 
utilizando linguagem adequada e procurando argumentos válidos. 

-Manifestar sentido autocritico e autoavaliador, utilizando argumentos baseados em vivências, 
experiências e conhecimentos, quando observa e analisa imagens produzidas por si próprio; 

-Manifestar sentido cooperativo, colaborativo e participativo perante o desenvolvimento de projetos 
em equipa. 

Experimentação e 
Criação 

50% -Utilizar de modo expressivo os principais elementos do alfabeto visual: ponto, linha, textura, cor, e luz/ 
sombra, nas suas composições visuais e na elaboração de objetos de expressão plástica. 

-Explorar conceitos de espaço volume, movimento, ritmo, estrutura, ou equilíbrio nas suas 
composições visuais. 

-Explorar o processo criativo nas suas composições visuais e noutros produtos de expressão plástica. 

-Revelar domínio técnico básico quando utiliza diferentes materiais: grafites, lápis de cor, canetas de 
feltro, pastéis, guaches, aguarela e outros meios aquosos.    

-Revelar domínio expressivo básico quando utiliza diferentes materiais: grafites, lápis de cor, canetas de 
feltro, pastéis, guaches, aguarela e outros meios aquosos; 

-Utilizar diferentes linguagens gráficas/plásticas: desenho, pintura, colagem, planificação, recorte, 
construção entre outros. 

-Aplicar os conhecimentos essenciais do desenho rigoroso com destreza manual e exigência de rigor, na 
aplicação dos conhecimentos essenciais da geometria. 

-Organizar exposições de diversos modos e em diferentes contextos (físicos e/ou digitais), individuais 
ou de grupo. 

-Revelar autonomia, sentido de responsabilidade, empenho e iniciativa ao longo do seu processo de 
aprendizagem. 

 

 

 

 

(*) ACPA - Áreas de Competência do Perfil do Alunos : A - Linguagens e textos. B - Informação e comunicação. C-Raciocínio e resolução de problemas. D-Pensamento crítico e pensamento 
criativo. E-Relacionamento interpessoal. F- Autonomia e desenvolvimento pessoal. G-Bem-estar e saúde e Ambiente. H-Sensibilidade estética e artística. I- Saber científico, técnico e 
tecnologias. J-Consciência e domínio do corpo. 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

DISCIPLINA – Educação Visual – 7.º ano  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Domínios 

Descritores do Perfil 
do Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno revela 

 

Instrumentos 
de avaliação muita facilidade 

em 
facilidade 

em 
alguma facilidade 

em 
dificuldades 

 em 
muitas dificuldades  

em 

 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 
 

Apropriação e 
Reflexão 

 
Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Criativo 

(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 

 
Indagador / Investigador 

(C, D, F, H, I) 
 

Respeitador da 
diferença/ do outro  

(A, B, E, F, H) 
 

Sistematizador/organizad
or 

 (A, B, C, I, J) 
 

 Questionador  
(A, F, G, I, J)  

 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 

 
Participativo / 

colaborador (B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  

 
Autoavaliador  

(transversal às áreas) 

20% - Reconhecer a diversidade de manifestações culturais do património local e global; 

- Distinguir objetos artísticos de diferentes culturas e períodos históricos. 

- Reconhecer as características fundamentais dos principais elementos do alfabeto visual: o ponto, a linha, 
a textura, a cor e a luz-sombra. 

- Reconhecer diferentes elementos da comunicação visual (plano, espaço, estrutura, forma, fundo, 
enquadramento, movimento, ritmo, entre outros) utilizados em diferentes formas de expressão artística 
(pintura, escultura, desenho, design, fotografia, cinema, vídeo, banda desenhada). 

-Reconhecer a diferença entre comunicação visual expressiva e comunicação visual rigorosa (geometria 
plana, sólidos geométricos, sistemas de representação). 

-Reconhecer a importância das imagens como meios de comunicação de massas capazes de veicular 
diferentes significados (económicos, políticos, sociais, religiosos, ambientais entre outros). 

-Manifestar aceitação e respeito pelos diferentes modos de expressão plástica, rejeitando estereótipos e 
preconceitos. 

 

 
 
- Tarefas de aprendizagem na sala de 
aula: 

 O trabalho executado na aula 
será o alicerce principal da 
avaliação, assim como, o sentido de 
responsabilidade, empenho nas 
tarefas propostas e ainda a 
autonomia e o envolvimento na 
execução do seu trabalho; 

 Portefólio do aluno; 

 Diário Gráfico 
 

 Questionários de ideias prévias; 

 Debates após análise de obras 
de arte, trabalhos de alunos, 
observação de videos e filmes); 

 Intervenções orais espontâneas 
e/ou solicitadas; 

 Outras.  
 
 
 

- Trabalhos temáticos individuais/ 
grupo 
- Guiões de visitas de estudo. 
 

 

Interpretação e 
Comunicação 

30% -Reconhecer a importância dos elementos estruturais da linguagem plástica: espaço, volume, cor, luz, 
forma, movimento, estrutura, ritmo, entre outros), na análise de imagens de diversa natureza. 

-Revelar desenvolvimento da percepção visual dos referentes observados (imagens, objetos e espaços 
tridimensionais), através da sua representação. 

-Reconhecer o poder da imagem e da sua capacidade de mistificar ou desmitificar a representaçãodo real 
quando identificae descodifica imagens na publicidade, na pintura, na pintura mural, entre outras. 

-Reconhecer e verbalizar a diversidade técnica, estética e comunicativa presente em manifestações 
artísticas contemporâneas. 

-Explorar a intencionalidade comunicativa na elaboração de produtos de comunicação visual (cartaz, 
folheto, entre outros). 

-Revelar conhecimentos básicos essenciais do desenho rigoroso: conteudos básicos fundamentais da 
geometria plana; de representação e construção de sólidos geométricos; dos sistemas de representação 
rigorosa (axonometrias e perspetivas de representação cónica). 

-Utilizar vocabulário específico da linguagem visual ou de desenho rigoroso quando justifica o processo de 
elaboração dos seus trabalhos. 

 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

DISCIPLINA – Educação Visual – 7.º ano  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Domínios 

Descritores do Perfil 
do Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno revela 

 

Instrumentos 
de avaliação muita facilidade 

em 
facilidade 

em 
alguma facilidade 

em 
dificuldades 

 em 
muitas dificuldades  

em 

 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 
 

 
-Manifestar sentido crítico, utilizando argumentos fundamentados baseados em vivências, experiências e 
conhecimentos, quando observa e analisa imagens de diversa natureza. 

-Manifestar respeito pelos colegas e professor quando comunica no contexto das aprendizagens, utilizando 
linguagem adequada e procurando argumentos válidos. 

-Manifestar sentido autocritico e autoavaliador, utilizando argumentos baseados em vivências, 
experiências e conhecimentos, quando observa e analisa imagens produzidas por si próprio; 

-Manifestar sentido cooperativo, colaborativo e participativo perante o desenvolvimento de projetos em 
equipa. 

Experimentação 
e Criação 

50% -Utilizar de modo expressivo os principais elementos do alfabeto visual: ponto, linha, textura, cor, e luz/ 
sombra, nas suas composições visuais e na elaboração de objetos de expressão plástica. 

-Explorar conceitos de espaço volume, movimento, ritmo, estrutura, ou equilibrio nas suas composições 
visuais. 

-Explorar o processo criativo nas suas composições visuais e noutros produtos de expressão plástica. 

-Revelar domínio técnico básico quando utiliza diferentes materiais: grafites, lápis de cor, canetas de feltro, 
pastéis, guaches, aguarela e outros meios aquosos. 

-Revelar domínio expressivo básico quando utiliza diferentes materiais: grafites, lápis de cor, canetas de 
feltro, pastéis, guaches, aguarela e outros meios aquosos; 

-Utilizar diferentes linguagens gráficas/plásticas: desenho, pintura, colagem, planificação, recorte, 
construção entre outros. 

-Aplicar os conhecimentos essenciais do desenho rigoroso com destreza manual e exigência de rigor, na 
aplicação dos conhecimentos essenciais da geometria e na utilização dos diversos sistemas de 
representação. 

-Organizar exposições de diversos modos e em diferentes contextos (fi´sicos e/ou digitais), individuais ou 
de grupo. 

-Revelar autonomia, sentido de responsabilidade, empenho e iniciativa ao longo do seu processo de 
aprendizagem. 

 

 

 

 (*) ACPA - Áreas de Competência do Perfil do Alunos : A - Linguagens e textos. B - Informação e comunicação. C-Raciocínio e resolução de problemas. D-Pensamento crítico e pensamento 
criativo. E-Relacionamento interpessoal. F- Autonomia e desenvolvimento pessoal. G-Bem-estar e saúde e Ambiente. H-Sensibilidade estética e artística. I- Saber científico, técnico e 
tecnologias. J-Consciência e domínio do corpo. 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

DISCIPLINA – Educação Visual – 8.º ano  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Domínios 

Descritores do Perfil 
do Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno revela 

 

Instrumentos 
de avaliação muita facilidade 

em 
facilidade 

em 
alguma facilidade 

em 
dificuldades 

 em 
muitas dificuldades  

em 

 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 
 

Apropriação e 
Reflexão 

 
Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Criativo 

(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 

 
Indagador / Investigador 

(C, D, F, H, I) 
 

Respeitador da 
diferença/ do outro  

(A, B, E, F, H) 
 

Sistematizador/organizad
or 

 (A, B, C, I, J) 
 

 Questionador  
(A, F, G, I, J)  

 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 

 
Participativo / 

colaborador (B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  

 
Autoavaliador  

(transversal às áreas) 

20% - Reconhecer a diversidade de manifestações culturais do património local e global; 

- Distinguir objetos artísticos de diferentes culturas e períodos históricos. 

- Reconhecer as características fundamentais dos principais elementos do alfabeto visual: o ponto, a linha, 
a textura, a cor e a luz-sombra. 

- Reconhecer diferentes elementos da comunicação visual (plano, espaço, estrutura, forma, fundo, 
enquadramento, movimento, ritmo, entre outros) utilizados em diferentes formas de expressão artística 
(pintura, escultura, desenho, design, fotografia, cinema, vídeo, banda desenhada). 

-Reconhecer a diferença entre comunicação visual expressiva e comunicação visual rigorosa (geometria 
plana, sólidos geométricos, sistemas de representação). 

-Reconhecer a importância das imagens como meios de comunicação de massas capazes de veicular 
diferentes significados (económicos, políticos, sociais, religiosos, ambientais entre outros). 

-Manifestar aceitação e respeito pelos diferentes modos de expressão plástica, rejeitando estereótipos e 
preconceitos. 

 

 
 
- Tarefas de aprendizagem na sala de 
aula: 

 O trabalho executado na aula 
será o alicerce principal da 
avaliação, assim como, o sentido de 
responsabilidade, empenho nas 
tarefas propostas e ainda a 
autonomia e o envolvimento na 
execução do seu trabalho; 

 Portefólio do aluno; 

 Diário Gráfico 
 

 Questionários de ideias prévias; 

 Debates após análise de obras 
de arte, trabalhos de alunos, 
observação de videos e filmes); 

 Intervenções orais espontâneas 
e/ou solicitadas; 

 Outras.  
 
 
 

- Trabalhos temáticos individuais/ 
grupo 
- Guiões de visitas de estudo. 
 

 

Interpretação e 
Comunicação 

30% -Reconhecer a importância dos elementos estruturais da linguagem plástica: espaço, volume, cor, luz, 
forma, movimento, estrutura, ritmo, entre outros), na análise de imagens de diversa natureza. 

-Revelar desenvolvimento da percepção visual dos referentes observados (imagens, objetos e espaços 
tridimensionais), através da sua representação. 

-Reconhecer o poder da imagem e da sua capacidade de mistificar ou desmitificar a representaçãodo real 
quando identificae descodifica imagens na publicidade, na pintura, na pintura mural, entre outras. 

-Reconhecer e verbalizar a diversidade técnica, estética e comunicativa presente em manifestações 
artísticas contemporâneas. 

-Explorar a intencionalidade comunicativa na elaboração de produtos de comunicação visual (cartaz, 
folheto, entre outros). 

-Revelar conhecimentos básicos essenciais do desenho rigoroso: conteudos básicos fundamentais da 
geometria plana; de representação e construção de sólidos geométricos; dos sistemas de representação 
rigorosa (axonometrias e perspetivas de representação cónica). 

-Utilizar vocabulário específico da linguagem visual ou de desenho rigoroso quando justifica o processo de 
elaboração dos seus trabalhos. 

 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

DISCIPLINA – Educação Visual – 8.º ano  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Domínios 

Descritores do Perfil 
do Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno revela 

 

Instrumentos 
de avaliação muita facilidade 

em 
facilidade 

em 
alguma facilidade 

em 
dificuldades 

 em 
muitas dificuldades  

em 

 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 
 

 
-Manifestar sentido crítico, utilizando argumentos fundamentados baseados em vivências, experiências e 
conhecimentos, quando observa e analisa imagens de diversa natureza. 

-Manifestar respeito pelos colegas e professor quando comunica no contexto das aprendizagens, utilizando 
linguagem adequada e procurando argumentos válidos. 

-Manifestar sentido autocritico e autoavaliador, utilizando argumentos baseados em vivências, 
experiências e conhecimentos, quando observa e analisa imagens produzidas por si próprio; 

-Manifestar sentido cooperativo, colaborativo e participativo perante o desenvolvimento de projetos em 
equipa. 

Experimentação 
e Criação 

50% -Utilizar de modo expressivo os principais elementos do alfabeto visual: ponto, linha, textura, cor, e luz/ 
sombra, nas suas composições visuais e na elaboração de objetos de expressão plástica. 

-Explorar conceitos de espaço volume, movimento, ritmo, estrutura, ou equilibrio nas suas composições 
visuais. 

-Explorar o processo criativo nas suas composições visuais e noutros produtos de expressão plástica. 

-Revelar domínio técnico básico quando utiliza diferentes materiais: grafites, lápis de cor, canetas de feltro, 
pastéis, guaches, aguarela e outros meios aquosos. 

-Revelar domínio expressivo básico quando utiliza diferentes materiais: grafites, lápis de cor, canetas de 
feltro, pastéis, guaches, aguarela e outros meios aquosos; 

-Utilizar diferentes linguagens gráficas/plásticas: desenho, pintura, colagem, planificação, recorte, 
construção entre outros. 

-Aplicar os conhecimentos essenciais do desenho rigoroso com destreza manual e exigência de rigor, na 
aplicação dos conhecimentos essenciais da geometria e na utilização dos diversos sistemas de 
representação. 

-Organizar exposições de diversos modos e em diferentes contextos (fi´sicos e/ou digitais), individuais ou 
de grupo. 

-Revelar autonomia, sentido de responsabilidade, empenho e iniciativa ao longo do seu processo de 
aprendizagem. 

 

 

 

 (*) ACPA - Áreas de Competência do Perfil do Alunos : A - Linguagens e textos. B - Informação e comunicação. C-Raciocínio e resolução de problemas. D-Pensamento crítico e pensamento 
criativo. E-Relacionamento interpessoal. F- Autonomia e desenvolvimento pessoal. G-Bem-estar e saúde e Ambiente. H-Sensibilidade estética e artística. I- Saber científico, técnico e 
tecnologias. J-Consciência e domínio do corpo. 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

DISCIPLINA – Educação Visual – 9.º ano  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Domínios 

(Conhecimentos, 
Capacidades, 

Atitudes) 

Descritores do Perfil 
do Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno revela 

 

Instrumentos 
de avaliação muita facilidade 

em 
facilidade 

em 
alguma facilidade 

em 
dificuldades 

 em 
muitas dificuldades  

em 

 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 
 

Apropriação e 
Reflexão 

 
Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Criativo 

(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 

 
Indagador / Investigador 

(C, D, F, H, I) 
 

Respeitador da 
diferença/ do outro  

(A, B, E, F, H) 
 

Sistematizador/organizad
or 

 (A, B, C, I, J) 
 

 Questionador  
(A, F, G, I, J)  

 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 

 
Participativo / 

colaborador (B, C, D, E, F) 
 

Responsável/ Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J)  

 
Autoavaliador  

(transversal às áreas) 

20% - Reconhecer a diversidade de manifestações culturais do património local e global; 

- Distinguir objetos artísticos de diferentes culturas e períodos históricos. 

- Reconhecer as características fundamentais dos principais elementos do alfabeto visual: o ponto, a linha, 
a textura, a cor e a luz-sombra. 

- Reconhecer diferentes elementos da comunicação visual (plano, espaço, estrutura, forma, fundo, 
enquadramento, movimento, ritmo, entre outros) utilizados em diferentes formas de expressão artística 
(pintura, escultura, desenho, design, fotografia, cinema, vídeo, banda desenhada). 

-Reconhecer a diferença entre comunicação visual expressiva e comunicação visual rigorosa (geometria 
plana, sólidos geométricos, sistemas de representação). 

-Reconhecer a importância das imagens como meios de comunicação de massas capazes de veicular 
diferentes significados (económicos, políticos, sociais, religiosos, ambientais entre outros). 

-Manifestar aceitação e respeito pelos diferentes modos de expressão plástica, rejeitando estereótipos e 
preconceitos. 

 

 
 
- Tarefas de aprendizagem na sala de 
aula: 

 O trabalho executado na aula 
será o alicerce principal da 
avaliação, assim como, o sentido de 
responsabilidade, empenho nas 
tarefas propostas e ainda a 
autonomia e o envolvimento na 
execução do seu trabalho; 

 Portefólio do aluno; 

 Diário Gráfico 
 

 Questionários de ideias prévias; 

 Debates após análise de obras 
de arte, trabalhos de alunos, 
observação de videos e filmes); 

 Intervenções orais espontâneas 
e/ou solicitadas; 

 Outras.  
 
 
 

- Trabalhos temáticos individuais/ 
grupo 
- Guiões de visitas de estudo. 
 

 

Interpretação e 
Comunicação 

30% -Reconhecer a importância dos elementos estruturais da linguagem plástica: espaço, volume, cor, luz, 
forma, movimento, estrutura, ritmo, entre outros), na análise de imagens de diversa natureza. 

-Revelar desenvolvimento da percepção visual dos referentes observados (imagens, objetos e espaços 
tridimensionais), através da sua representação. 

-Reconhecer o poder da imagem e da sua capacidade de mistificar ou desmitificar a representaçãodo real 
quando identificae descodifica imagens na publicidade, na pintura, na pintura mural, entre outras. 

-Reconhecer e verbalizar a diversidade técnica, estética e comunicativa presente em manifestações 
artísticas contemporâneas. 

-Explorar a intencionalidade comunicativa na elaboração de produtos de comunicação visual (cartaz, 
folheto, entre outros). 

-Revelar conhecimentos básicos essenciais do desenho rigoroso: conteudos básicos fundamentais da 
geometria plana; de representação e construção de sólidos geométricos; dos sistemas de representação 
rigorosa (axonometrias e perspetivas de representação cónica). 

-Utilizar vocabulário específico da linguagem visual ou de desenho rigoroso quando justifica o processo de 
elaboração dos seus trabalhos. 

 



 

  

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  

DISCIPLINA – Educação Visual – 9.º ano  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Domínios 

(Conhecimentos, 
Capacidades, 

Atitudes) 

Descritores do Perfil 
do Aluno 
ACPA (*) 

Ponderação 

Descritores de desempenho 
O aluno revela 

 

Instrumentos 
de avaliação muita facilidade 

em 
facilidade 

em 
alguma facilidade 

em 
dificuldades 

 em 
muitas dificuldades  

em 

 

Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 
 

 
-Manifestar sentido crítico, utilizando argumentos fundamentados baseados em vivências, experiências e 
conhecimentos, quando observa e analisa imagens de diversa natureza. 

-Manifestar respeito pelos colegas e professor quando comunica no contexto das aprendizagens, utilizando 
linguagem adequada e procurando argumentos válidos. 

-Manifestar sentido autocritico e autoavaliador, utilizando argumentos baseados em vivências, 
experiências e conhecimentos, quando observa e analisa imagens produzidas por si próprio; 

-Manifestar sentido cooperativo, colaborativo e participativo perante o desenvolvimento de projetos em 
equipa. 

Experimentação 
e Criação 

50% -Utilizar de modo expressivo os principais elementos do alfabeto visual: ponto, linha, textura, cor, e luz/ 
sombra, nas suas composições visuais e na elaboração de objetos de expressão plástica. 

-Explorar conceitos de espaço volume, movimento, ritmo, estrutura, ou equilibrio nas suas composições 
visuais. 

-Explorar o processo criativo nas suas composições visuais e noutros produtos de expressão plástica. 

-Revelar domínio técnico básico quando utiliza diferentes materiais: grafites, lápis de cor, canetas de feltro, 
pastéis, guaches, aguarela e outros meios aquosos. 

-Revelar domínio expressivo básico quando utiliza diferentes materiais: grafites, lápis de cor, canetas de 
feltro, pastéis, guaches, aguarela e outros meios aquosos; 

-Utilizar diferentes linguagens gráficas/plásticas: desenho, pintura, colagem, planificação, recorte, 
construção entre outros. 

-Aplicar os conhecimentos essenciais do desenho rigoroso com destreza manual e exigência de rigor, na 
aplicação dos conhecimentos essenciais da geometria e na utilização dos diversos sistemas de 
representação. 

-Organizar exposições de diversos modos e em diferentes contextos (fi´sicos e/ou digitais), individuais ou 
de grupo. 

-Revelar autonomia, sentido de responsabilidade, empenho e iniciativa ao longo do seu processo de 
aprendizagem. 

 

 

 

 (*) ACPA - Áreas de Competência do Perfil do Alunos : A - Linguagens e textos. B - Informação e comunicação. C-Raciocínio e resolução de problemas. D-Pensamento crítico e pensamento 
criativo. E-Relacionamento interpessoal. F- Autonomia e desenvolvimento pessoal. G-Bem-estar e saúde e Ambiente. H-Sensibilidade estética e artística. I- Saber científico, técnico e 
tecnologias. J-Consciência e domínio do corpo. 
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