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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

Departamento: Expressões             Disciplina: Educação Visual           Ano/Ciclo: 8ºAno / 3ºCiclo 

 

Perfil de Aprendizagens Específicas 

Áreas de 
Compe-

tência do 
Perfil do 
Aluno * 

Ponderação Indicadores 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

• Refletir sobre as manifestações culturais do património local 
e global (obras e artefactos de arte – pintura, escultura, de-
senho, assemblage, colagem, fotografia, instalação, 
land´art, banda desenhada, design, arquitetura, artesanato, 
multimédia e linguagens cinematográficas). 

• Dominar os conceitos de plano, ritmo, espaço, estrutura, 
luz-cor, enquadramento, entre outros – em diferentes con-
textos e modalidades expressivas: pintura, escultura, dese-
nho, design, fotografia, cinema, vídeo, banda desenhada. 

• Enquadrar os objetos artísticos de diferentes culturas e 
períodos históricos,  
tendo como referência os saberes da História da Arte (esti-
los, movimentos, intencionalidades e ruturas). 

 

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

• Compreender a importância da inter-relação dos saberes da 
comunicação visual (espaço, volume, cor, luz, forma, movi-
mento, estrutura, ritmo, entre outros) nos processos de 
fruição dos universos culturais. 

• Relacionar o modo como os processos de criação interferem 
na(s) intencionalidade(s) dos objetos artísticos. 

• Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos 
de apreciação do mundo. 

 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

• Articular conceitos (espaço, volume, cor, luz, movimento, 
estrutura, forma, ritmo), referências, experiências, materi-
ais e suportes nas  
suas composições plásticas. 

• Manifestar expressividade nos seus trabalhos, selecionando, 
de forma intencional, conceitos, temáticas, materiais, su-
portes e técnicas. 

• Organizar exposições em diferentes formatos – físicos e/ou 
digitais – individuais ou de grupo, selecionando trabalhos 
tendo por base os processos de análise, síntese e compara-
ção, que conjugam as noções de composição e de harmonia, 

1* 
2* 
3* 
4* 
5* 
6* 
7* 
8* 
9* 

10* 

80% 

- Testes de avaliação  
- Questões de aula 
- Fichas de trabalho / Relatórios 
- Trabalhos práticos 
- Trabalhos de casa  
- Portefólios e/ou trabalhos de 
pesquisa ou de síntese  
- Grelhas de observação / verifi-
cação  
- Fichas de autoavaliação  
- Outros 

 



de acordo com o objetivo escolhido/proposto. 
Selecionar, de forma autónoma, processos de trabalho e de 
registo de ideias que envolvam a pesquisa, investigação e 
experimentação. 

Os alunos juntam esforços para atingir objetivos, valorizando 
a diversidade de perspetivas sobre as questões em causa, 
tanto lado a lado como através de meios digitais. Desenvol-
vem e mantêm relações diversas e positivas entre si e com os 
outros (comunidade, escola e família) em contextos de cola-
boração, cooperação e interajuda. 
Os alunos envolvem-se em conversas, trabalhos e experiên-
cias formais e informais: debatem, negoceiam, acordam, cola-
boram. Aprendem a considerar diversas perspetivas e a cons-
truir consensos. Relacionam-se em grupos lúdicos, desporti-
vos, musicais, artísticos, literários, políticos e outros, em espa-
ços de discussão e partilha, presenciais ou a distância. 
Os alunos resolvem problemas de natureza relacional de for-
ma pacífica, com empatia e com sentido crítico. 

5* 10% 

- Colaboração  
- Cooperação 
- Respeito pelo outro 
- Utilização de meios digitais  
- Interajuda 
- Empatia 
- Sentido crítico  
 

Os alunos reconhecem os seus pontos fracos e fortes e consi-
deram-nos como ativos em diferentes aspetos da vida. Têm 
consciência da importância de crescerem e evoluírem. São 
capazes de expressar as suas necessidades e de procurar as 
ajudas e apoios mais eficazes para alcançarem os seus objeti-
vos. 
Os alunos desenham, implementam e avaliam, com autono-
mia, estratégias para conseguir as metas e desafios que esta-
belecem para si próprios. São confiantes, resilientes e persis-
tentes, construindo caminhos personalizados de aprendiza-
gem de médio e longo prazo, com base nas suas vivências e 
em liberdade. 

6* 10% 

- Autoavaliação  
- Capacidade de comunicação 
- Organização 
- Empenho 
- Autonomia 
- Persistência  
 

* Áreas de Competência do Perfil do Aluno: 

1 – Linguagens e textos 
2 – Informação e Comunicação 
3 – Raciocínio e resolução de problemas  
4 – Pensamento crítico e pensamento criativo 
5 - Relacionamento interpessoal 

6 - Desenvolvimento pessoal e autonomia 
7 – Bem-estar, saúde e ambiente  
8 – Sensibilidade estética e artística 
9 – Saber científico, técnico e tecnológico 
10 – Consciência e domínio do corpo

 


