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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

Desenho A – 10º Ano – Ensino Presencial/Misto/Plano E@D 

 

 

 

Conhecimentos e Capacidades (90%) 

Aprendizagens Essenciais 

Ponderação 
Procedimentos 

/ 
Instrumentos  

Competências 
(Aprendizagens 
Essenciais) 

Descritores de Desempenho ACPA 

. Identifica e analisa 

diferentes períodos 

históricos e 

respetivos critérios 

estéticos, através de 

uma visão diacrónica 

do Desenho e de 

outras manifestações 

artísticas. 

. Conhece diversas 

formas de registo. 

. Interpreta a 

informação visual. 

. Utiliza argumentos 

fundamentados na 

análise da realidade 

que experiencia. 

. Reconhece 

desenhos de 

contorno, de detalhe, 

geométrico, esquisso 

e esboço, objetivo/ 

subjetivo, figurativo/ 

abstrato, entre 

outros. 

 

 

Registar através da observação 
de objetos e espaços, bem como 
de ideias, reflexões, vivências e 
experiências de uma forma 
sistemática - diário gráfico. 
Organizar um portefólio que 
ilustre o processo de 
desenvolvimento do trabalho. 
 
 
Participar em trabalhos e /ou 
projetos que explorem temas de 
forma a promover a reflexão 
participada e a ação proativa 
sobre questões de cidadania 
democrática. 
 
Participar de forma colaborativa 
na organização de exposições 
coletivas. 
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90% 

Procedimentos:  
Avaliação continua, feita 
pelos alunos, através da 
permanente autoavaliação 
- análise critica; 
Instrumentos: 
Planos de trabalho; 
Estudos gráficos; 
Produtos finais – 
Bidimensionais e/ou 
tridimensionais; 
Apresentação oral dos 
trabalhos; 
Instrumentos de registo 
que permitam análise dos 
procedimentos:  
Tabelas de 
observação/monitorização;  
Grelhas de 
avaliação/monitorização; 
Inovar +;  
Teams. 
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Atitudes e Valores (10%) 

Face ao Conhecimento e 
Cidadania 

Descritores de 
Desempenho 

AC
PA 

Ponderação 
Procedimentos/Instrumentos 

 

Colaboração/Comunicação 
Participação 
Interesse/Empenho  
Interajuda 

E 

F 
3% 

 

 

 

Grelhas de registo de 

observação/monitorização. 

Autoavaliação. 
Responsabilidade Pontualidade/Assiduidad

e  Cumprimento de regras 

E 

F 
2% 

Relacionamento Interpessoal 
Respeito pela diversidade 
humana e cultural/ 
Relação com os pares 
 

E 

F 
2% 

Autonomia/Autorregulação 

Revelar autonomia, 
esforço pessoal e reflexão 
sobre as aprendizagens 
adquiridas. 

E 

F 
3% 

 


