
  

 

Critérios Específicos de Avaliação do AEA 2021/22 

Departamento de Expressões                                                                     Grupo 600 - Artes Visuais 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

Oficina de Artes – 12º Ano 

Conhecimentos e Capacidades (90%) 

Aprendizagens Essenciais 

Ponderação 
Procedimentos 

/ 
Instrumentos  

Competências (Aprend. 
Essenciais) 

Descritores de Desempenho ACPA 

- Aquisição e 
aplicação de 
conhecimentos;  
 
- Domínio e 
adequação de 
técnicas e 
instrumentos de 
trabalho (meios); 
  
- Criatividade e/ou 
rigor na execução;  
 
- Domínio do 
vocabulário 
específico. 
 


 

 

- Analisar as diferentes 

manifestações artísticas e 
outras realidades visuais, 
mobilizando diferentes 
critérios estéticos;  
- Demonstrar consciência 
e respeito pela 
diversidade cultural e 
artística;  
- Compreender as 
características da 
linguagem das artes 
visuais em diferentes 
contextos culturais; 
- Compreender o desenho 
como forma de 
pensamento comunicação 
e criação nas variadas 
áreas de produção 
artística, tecnológica e 
científica; 
- Conhecer em 
profundidade processos 
artísticos como modo de 
intervenção na sociedade 
e comunidade;  
- Aplicar com fluência a 
gramática da linguagem 
visual;  
- Dominar o desenho 
como forma de 
pensamento e 
comunicação;  
- Refletir sobre temas de 
identidade e do 
quotidiano utilizando 
referências da arte 
contemporânea;  
- Dominar processos de 
questionamento.  

- Comunicar, utilizando 
discursos multimodais 
recorrendo a técnicas 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

I 

J 

 

90% 

Procedimentos:  
Avaliação continua, feita 
pelos alunos, através da 
permanente autoavaliação 
- análise critica; 
 
Instrumentos: 
Fichas de 
trabalho/Avaliação; 
Planos de trabalho; 
Autoavaliação; 
Instrumentos de registo 
que permitam análise dos 
procedimentos:  
Grelhas de Listas de 
verificação/monitorização;  
Tabelas de observação;  
Grelhas de avaliação; 
Inovar+; 
Teams. 
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Atitudes e Valores (10%) 

Face ao Conhecimento e 
Cidadania 

Descritores de Desempenho ACPA Ponderação 
Procedimentos/Instrumentos 

 

Colaboração/Comunicação 
Participação 
Interesse/Empenho  
Interajuda 

E 

F 
3% 

 

 

 

Grelhas de registo de 

observação/monitorização 

Autoavaliação. 
Responsabilidade Pontualidade/Assiduidade  

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% 

 

 

 

 

 

variadas; Interpretar a 
multiplicidade de respostas 
das artes visuais na 
contemporaneidade;  

- Interpretar vivências de 
modo a construir 
narrativas que se podem 
concretizar nas variadas 
áreas da produção 
artística contemporânea;  
- Refletir sobre vivências 
que tenham tido mostras 
de arte.  

 

 


