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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/2022 

DEPARTAMENTO CURRICULAR: Expressões        GRUPO DISCIPLINAR: 600        

DISCIPLINA: Desenho A     ANO DE ESCOLARIDADE: 12º     CURSO: Artes Visuais 

 

DOMÍNIO CRITÉRIOS 

FATOR DE 
PONDERAÇÃO 

% 

 

DESCRITORES DE APRENDIZAGEM 
PROCESSOS DE RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

Conhecimento 
Compreensão 

 

 

25 

Compreender que os processos de observação de diferentes imagens articulam 

perspetivas múltiplas de análise da(s) realidade(s).  

Aplicar diferentes esquemas cromáticos (analogia de cores, cores complementares, cores 

quentes e frias ou tríades cromáticas), na criação de composições 

Refletir sobre a relação entre os eixos estruturantes das imagens [significante e 

significado (s)] e a sua articulação com as vivências e os conhecimentos dos 

fruidores/observadores. 

Reinterpretar referências de diferentes movimentos artísticos. 

Selecionar, de forma autónoma e intencional, diferentes modos de registo, suportes, 

técnicas e materiais (convencionais e não convencionais). 

Desenvolver, de forma autónoma e criativa, os processos de análise explorados 

anteriormente, através do desenho de várias expressões do corpo e da cabeça. 

Desenvolver processos próprios de representação em torno do conceito de forma 

(ampliação, sobreposição, rotação, nivelamento, simplificação, acentuação e repetição), 

selecionando contextos, ambientes, formas de registo e de composição (linha, mancha, 

sombra, cor, contorno, sobreposição e justaposição, entre outros). Dominar e utilizar os 

efeitos da cor, manipulando-a de acordo com o aspeto gráfico/plástico pretendido. 

Emitir juízos críticos sobre o que vê, manifestando interesse e evidenciando os seus 

conhecimentos no contexto das atividades da disciplina. 

- Grelhas de registo – 
valorização do trabalho do 
aluno presencial e/ou à 
distância; 

- Rubricas de avaliação; 

- Fichas de avaliação formativa 
e trabalhos práticos 
propostos; 

- Tarefas individuais caderno 
do artista 

- Observação sistemática das 
operações realizadas durante 
a execução dos trabalhos; 

Aplicação 

Mobilização 

Resolução de 
problemas 

Interpretação da 
informação 

 

 

 

 

 

50 

Planeamento e 
execução 

 

Espírito crítico  
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Criatividade 
Fazer uma análise crítica dos seus trabalhos. 

 

Utilizar o desenho de forma autónoma e intencional, nas suas diferentes vertentes, para 

comunicar ideias, temas, conceitos e ambientes 

Participar em diversos contextos comunicativos, através do discurso verbal e de 

intervenções de natureza gráfica/plástica/visual. 

Manifestar sentido crítico e sentido estético, articulando processos diversos de análise, 

síntese, argumentação e apreciação, enquanto observador-criador. 

Comunicação Comunicação 
verbal e não 
verbal 

 

 

 

 

5 

Capacidade de 
argumentação/ 

sentido crítico 

Desenvolvimento 
pessoal e 

interpessoal 

Responsabilidade          

 

20 

 

De acordo com os critérios de avaliação transversais do agrupamento. 

Autonomia 

Autorregulação 

Relacionamento 
interpessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 


