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Departamento de Expressões                                                                 Grupo 600 - Artes Visuais 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

Educação Visual – 3º Ciclo 

 

Conhecimentos e Capacidades (80%) 
 

Aprendizagens essenciais 

Ponderação 
Procedimentos 

/ 
Instrumentos  

Competências 
(Aprendizagen
s Essenciais) 

Descritores de desempenho ACPA 

Apropriação e 
Reflexão 

Reflete sobre as manifestações culturais do 
património local e global (obras e artefactos 
de arte – pintura, escultura, desenho, 
assemblage, colagem, fotografia; instalação, 
land´art, banda desenhada, design, 
arquitetura, artesanato, multimédia e 
linguagens cinematográficas);  
Domina os conceitos de plano, ritmo, 
enquadramento, espaço, estrutura, luz-cor, 
enquadramento, entre outros - em 
diferentes contextos e modalidades de 
expressivas: pintura, escultura, desenho, 
design, fotografia, cinema, vídeo, banda 
desenhada;  
Reconhece a importância das imagens como 
meios de comunicação de massas, capazes 
de veicular diferentes significados 
(económicos, políticos, sociais, religiosos, 
ambientais, entre outros);  
Enquadra os objetos artísticos de diferentes 
culturas e períodos históricos, tendo como 
referência os saberes da História da Arte 
(estilos, movimentos, intencionalidades e 
ruturas); 

A 
B 
D 
F 
H 
I 

25% 

Procedimentos:  
Acompanhamento de todo o 
material produzido ao longo do 
ano letivo (esboços, esquemas, 
amostras, estudos de cor, 
projetos, etc.); 
 
Instrumentos: 
Fichas de trabalho/Avaliação; 
Planos de trabalho; 
Estudos gráficos; 
Produtos finais – Bidimensionais 
e/ou tridimensionais; 
Autoavaliação; 
Instrumentos de registo que 
permitam análise dos 
procedimentos:  
Grelhas de 
avaliação/monitorização; 
Inovar +; Teams. 

 

Interpretação e 
Comunicação 
 

Compreende a importância da inter-relação 
dos saberes da comunicação visual (espaço, 
volume, cor, luz, forma, movimento, 
estrutura, forma, ritmo; entre outros) nos 
processos de contemplação e de fruição do 
mundo;  
Relaciona o modo como os processos de 
criação interferem na(s) intencionalidade(s) 
dos objetos artísticos;  
Percebe os “jogos de poder” das imagens e 
da sua capacidade de mistificação ou 
desmistificação do real;  
Interroga os processos artísticos para a 
compreensão da arte contemporânea;  
Transforma os conhecimentos adquiridos em 
novos modos de apreciação do mundo; 

A 
B 
D 
F 
H 
I 

20% 
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Atitudes e Valores (20%) 
 

 

Face ao 
Conhecimento e 
Cidadania 

Descritores de 
Desempenho 

ACPA Ponderação Procedimentos/Instrumentos 

Colaboração 
Participação 
Interesse/Empenho 

E 

F 
5%  

 

Grelhas de registo de 
observação/monitorização. 
 
Registos de participação 
espontânea, oportuna, em 
aula ou sessão síncrona. 
 
Grelhas de autorregulação. 
 
Autoavaliação. 

Responsabilidade 
Pontualidade/Assiduidade 
Cumprimento de regras e 
prazos 

 

E 

F 

5% 

Relacionamento 
Interpessoal 

Respeito pela diversidade 
humana e cultural/ 
Relação com os pares 

 

E 

F 

5% 

Autonomia/Iniciativa 

Revelar autonomia e 
esforço pessoal no 
desenvolvimento e 
concretização dos 
trabalhos. 

 

E 

F 

5% 

 

Experimentação 
e Criação 
 

Experimenta diversos materiais e suportes - 
analógicos e digitais - nas suas produções, 
para a concretização de ideias e de 
temáticas;  
Articula conceitos (espaço, volume, cor, luz, 
movimento, estrutura, forma, ritmo), 
referências, experiências, materiais e 
suportes nas suas composições plásticas;  
Manifesta expressividade nos seus trabalhos 
através da seleção de materiais, suportes, 
técnicas, conceitos, temáticas e 
intencionalidades;  
Justifica a intencionalidade das suas 
composições, recorrendo a critérios de 
ordem estética (vivências, experiências e 
conhecimentos);  
Organiza apresentação de trabalhos em 
diferentes formatos digitais, selecionando 
trabalhos tendo por base os processos de 
análise, síntese e comparação, que conjugam 
as noções de composição e de harmonia, de 
acordo com o objetivo escolhido/proposto;  
Seleciona, de forma autónoma, processos de 
trabalho e de registo de ideias que envolvem 
a pesquisa, investigação e experimentação. 
 

A 
C 
D 
F 
G 
H 
I 
J 

30% 

Comunicação: 
expressão em 
Língua 
Portuguesa 

Compreensão oral e escrita; 
Expressão oral e escrita.                                                                                                                                                        

A 
B 

5%  
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