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Departamento de Expressões
Disciplinas de Educação Visual
Critérios de Avaliação Específicos
Ano Letivo: 2017/2018
7º e 8ºano

COMPORTAMENTO/ATITUDES E VALORES

APRENDIZAGENS
/CONHECIMENTOS/CAPACIDADES

DOMÍNIOS

(%)

INDICADORES
• Compreende e identifica conceitos
• Relaciona e aplica vocabulário específico
• Aplica conhecimentos adquiridos em
situações concretas

80%

• Desenvolve a criatividade de modo a integrar
novos saberes
• Evidencia organização e capacidade de
Concretização do projeto
• Reflete e avalia criticamente o trabalho
• Demonstra capacidade de comunicação e de
expressão visual

INSTRUMENTOS
Registo de observação na aula
realizado pelo professor

Trabalho
Prático

Portefólio do
Aluno

• Identifica materiais e instrumentos específicos
de cada técnica
• Seleciona técnicas e meios de expressão
• Demonstra evolução e capacidade técnica

Registo de observação na aula
É pontual; revela hábitos de estudo e de trabalho realizado pelo professor
autónomo; mostra empenho e participação nas
atividades propostas; realiza os trabalhos
propostos com regularidade; manifesta atitudes de Auto avaliação e
curiosidade e interesse; avalia criticamente o seu hetero - avaliação
trabalho.

Empenho do aluno na aprendizagem

Organização do aluno na sua aprendizagem
Apresentar o material necessário.
Apresentar o portfólio diário organizado.

20% Relacionamento interpessoal e de grupo

Respeitar as convicções e atitudes dos outros.
Manifestar atitudes de cooperação, sentido de
liberdade e responsabilidade.
Respeitar a comunidade escolar.
Cumprir o disposto no Regulamento Interno.
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Departamento de Expressões
Disciplinas de Educação Visual
Critérios de Avaliação Específicos
Ano Letivo: 2017/2018

9ºano

COMPORTAMENTO/ATITUDES E VALORES

APRENDIZAGENS
/CONHECIMENTOS/CAPACIDADES

DOMÍNIOS

(%)

INDICADORES
• Compreende e identifica conceitos
• Relaciona e aplica vocabulário específico
• Aplica conhecimentos adquiridos em
situações concretas

90%

• Desenvolve a criatividade de modo a integrar
novos saberes
• Evidencia organização e capacidade de
Concretização do projeto
• Reflete e avalia criticamente o trabalho
• Demonstra capacidade de comunicação e de
expressão visual

INSTRUMENTOS
Registo de observação na aula
realizado pelo professor

Trabalho
Prático

Portefólio do
Aluno

• Identifica materiais e instrumentos específicos
de cada técnica
• Seleciona técnicas e meios de expressão
• Demonstra evolução e capacidade técnica

Registo de observação na aula
É pontual; revela hábitos de estudo e de trabalho realizado pelo professor
autónomo; mostra empenho e participação nas
atividades propostas; realiza os trabalhos
propostos com regularidade; manifesta atitudes de Auto avaliação e
curiosidade e interesse; avalia criticamente o seu hetero - avaliação
trabalho.

Empenho do aluno na aprendizagem

Organização do aluno na sua aprendizagem
Apresentar o material necessário.
Apresentar o portfólio diário organizado.

10% Relacionamento interpessoal e de grupo

Respeitar as convicções e atitudes dos outros.
Manifestar atitudes de cooperação, sentido de
liberdade e responsabilidade.
Respeitar a comunidade escolar.
Cumprir o disposto no Regulamento Interno.

