
 

    

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE, OLEIROS 

Escola Básica e Secundária Padre António de Andrade 
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - 2020/2021 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO VISUAL – Ensino Básico 
(Dec. Lei 55/2018, de 6 de julho; Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto) 

Domínio  
Aprendizagens Essenciais 

(Conhecimentos, capacidades e atitudes) 
Ponderação 

Descritores do 
perfil dos 
Alunos 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

- Identifica diferentes manifestações culturais do património local e global.  
- Compreende os princípios da linguagem das artes visuais integrada em diferentes contextos 
culturais.  
- Descreve com vocabulário adequado os objetos artísticos.  
- Analisa criticamente narrativas visuais, tendo em conta as técnicas e tecnologias artísticas.  
- Seleciona com autonomia informação relevante para os trabalhos individuais e de grupo. 

25% (A, B, H) 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

- Utiliza os conceitos específicos da comunicação visual com intencionalidade e sentido crítico.  
- Interpreta os objetos da cultura visual em função do(s) contexto(s) e dos(s) públicos(s).  
- Compreende os significados, processos e intencionalidades dos objetos artísticos.  
- Intervém na comunidade, individualmente ou em grupo, reconhecendo o papel das artes nas 
mudanças sociais.  
- Expressa ideias, utilizando diferentes meios e processos artísticos.  
- Transforma narrativas visuais, criando novos modos de interpretação.  
- Transforma os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo. 

25% (C, I, H) 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

- Utiliza diferentes materiais e suportes para realização dos seus trabalhos.  
- Reconhece o quotidiano como um potencial criativo para a construção de ideias, mobilizando as 
várias etapas do processo artístico.  
- Inventa soluções para a resolução de problemas no processo de produção artística.  
- Toma consciência da importância das características do trabalho artístico para o desenvolvimento 
do seu sistema próprio de trabalho.  
- Manifesta capacidades expressivas e criativas nas suas produções, evidenciando os conhecimentos 
adquiridos.  
- Recorre a vários processos de registo de ideias, de planeamento de trabalho individual, de grupo 
ou rede.  
- Desenvolve individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo a cruzamentos 
disciplinares.  
- Justifica a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando a organização dos elementos visuais 
com ideias e temáticas, inventadas ou sugeridas. 

30% (D, H) 
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Descritores do perfil dos Alunos 

A-Linguagem e textos; B- Informação e comunicação; C- Raciocínio e resolução de problemas; D- Pensamento crítico e pensamento criativo; E- Relacionamento 

interpessoal; F- Desenvolvimento pessoal e autonomia; G- Bem-estar, saúde e ambiente; H- Sensibilidade estética e artística; I- Saber científico, técnico e tecnológico; 

J- Consciência e domínio do corpo 

Subtotal  (80%)  

Atitudes e Valores 

- Adequa comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição.  
- Trabalha em equipa e usa diferentes meios para comunicar.  
- Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia ou aceita bem 
diferentes pontos de vista.  
- É confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados de aprendizagem. 

20% (E, F, G, J) 

Subtotal (20%)  

Total 100%  


