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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/2022 

DEPARTAMENTO CURRICULAR: 1º CICLO       GRUPO DISCIPLINAR:110  

DISCIPLINA: Educação artística – Artes Visuais     ANO DE ESCOLARIDADE: Final de Ciclo     CURSO: Ensino geral básico 

 

DOMÍNIOS CRITÉRIOS 

FATOR DE 

PONDERAÇÃO 

% 

 

DESCRITORES DE APRENDIZAGEM 

 

PROCESSOS DE RECOLHA 

DE INFORMAÇÃO 

Conhecimento 

Compreensão 

Aplicação 

Mobilização 

 

 

30 

- Aprender os saberes da comunicação visual 

- Compreender os sistemas simbólicos das diferentes linguagens artísticas 

- Aplicar os saberes apreendidos em situações de observação;  

- Apropriar-se de ferramentas adequadas para a execução das suas tarefas; 

-Aplicar os saberes nas situações de observação e experimentação; 

Trabalho Individual 

 

Trabalho de pesquisa 

 

Rubrica de avaliação 

 

Trabalho de Grupo/pares 

 

Apresentações 

 

Ferramentas digitais  

 

Grelha de observação/ registo 

 

 

Resolução de 

Problemas 

Interpretação da 

informação 

Planeamento e 

execução 

Espírito crítico  

Criatividade 

 

 

 

 

 

30 

- Identificar o e analisar, com um vocabulário específico e adequado, conceitos, contextos 

e técnicas em diferentes narrativas visuais; 

- Aplicar os saberes apreendidos em situações de observação e experimentação plástica 

- Incentivar, a partir da experiência de cada aluno e dos processos de observação, descrição, 

discriminação, análise, síntese, argumentação e juízo crítico, a apreciação estética e 

artística; 

- Compreender a expressividade contida na linguagem das imagens e/ou de outras 

narrativas visuais; 

- Desenvolver as capacidades de apreensão e de interpretação, no contacto com os 

diferentes universos visuais; 

- Desenvolver estratégias para a construção das relações entre o olhar, o ver e o fazer; 

- Valorizar as vivências e as experiências, fazendo interligação das realidades: 

imagem/objeto, sujeito e construção de hipóteses de interpretação. 
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 - Mobilizar diferentes critérios de argumentação para a apreciação dos diversos universos 

visuais: criação de novas imagens, materiais, meios e técnicas com intencionalidade do 

desenvolvimento da sua expressividade. 

-Desenvolver o seu estilo de representação aplicando os saberes nas situações de 

observação e experimentação; 

Comunicação Comunicação 

verbal e não 

verbal 

Capacidade de 

argumentação/ 

sentido crítico 

 

 

 

20 

- Desenvolver as capacidades de apreensão e de interpretação, no contacto com os 

diferentes universos visuais; 

- Estimulando múltiplas leituras das diferentes circunstâncias culturais; 

- Valorizar as vivências e as experiências de cada aluno, no sentido de o levar a uma 

interpretação mais abrangente e mais complexa; 

- Valorizar as vivências e as experiências, fazendo interligação das realidades: 

imagem/objeto, sujeito e construção de hipóteses de interpretação; 

- Refletir sobre os conhecimentos adquiridos, na experimentação plástica de conceitos e de 

temáticas; 

Desenvolvimento 

pessoal e 

interpessoal 

Responsabilidade 

Autonomia 

Autorregulação 

Relacionamento 

interpessoal 

 

20 

 

De acordo com os critérios de avaliação transversais do agrupamento. 

 

 


