
 

DGEstE - Região Norte 

Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva  

Cod:  151312 
  

 

 

NIPC: 600077187   |   Morada: Rua Strecht Vasconcelos 147, 4550-150 Castelo de Paiva   |   Tel: 255 690 300   |   Fax: 255 690 308 

http://www.agrupamentoescolascp.pt/   |   E-mail: eb23castelopaiva@hotmail.com 
Modelo Critérios de Avaliação Básico -        1 de 2 

 

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO  
 

  Secundário 12º Ano– Oficina de Artes 
2019/2020 

 

 CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PESO 

DOMÍNIO 
 

CONHECIMENTOS 
E 

CAPACIDADES 

Aquisição de conceitos/ concretização práticas 

• Os desenhos, concretizações gráficas, ou objetos 

produzidos no âmbito da disciplina ao longo de cada 

unidade de trabalho; 

• Os textos eventualmente produzidos e os tempos de 

reflexão, incluindo a oralidade; 

• A concretização da disseminação junto da própria 

turma, escola ou meio; 

• Provas com carácter prático/ Maquetes/Projetos 

Realização: 

• 1º/ 2º períodos:  

mínimo de 2 Projetos de avaliação 

sumativa………………………………..…80% 

• Diário gráfico……………………….…..10% 

 

• 3º período: 

 mínimo 1 Projeto de avaliação 

sumativa………………….……………...80% 

• Diário gráfico…………………………..10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
10% 

 
 
 
 

80% 
10% 

90% 

DOMÍNIO 
 

ATITUDES  
E 

VALORES 

Controla o seu processo de aprendizagem 

10% 10% 

• A capacidade de iniciativa, a participação e 

envolvimento no trabalho proposto e a integração 

interpessoal; 

• Capacidades de relacionamento intra e interpessoais 

(o respeito pelas regras da escola, respeito pelos outros, 

interesse, pontualidade, concentração e empenho durante as 

aulas) 

• O conhecimento e observância dos cuidados de 

limpeza, segurança e de responsabilidade. 

Notas e observações: 

-A avaliação no ensino Secundário é expressa na escala de zero a vinte valores. 

 

Conceitos 

Analisa criticamente e utiliza no seu trabalho fontes da cultura visual mostrando compreensão de 

propósitos, significados e contextos. 

• Conhecimento e valorização do papel desempenhado pelo sujeito observador perante desenhos, imagens e 

objetos e projetos visuais, assente numa 

consciência dos fatores que o estruturam e condicionam; 

• Valorização estética e da consciência diacrónica das artes visuais, assente no 
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conhecimento/reconhecimento de obras relevantes; 

• Capacidade de leitura e a interpretação crítica e autónoma de produtos das artes plásticas, acompanhada 

de uma consciência dos principais aspetos de ordem simbólica, estética e convencional que estruturam a sua 

informação e significado; 

 

Desenvolve ideias através de experimentação, exploração e avaliação. 

• Domínio dos conceitos constantes nos conteúdos programáticos e a sua correta aplicação; domínio dos 

vocábulos específicos da área das artes visuais e plásticas; conhecimento das condicionantes psicofisiológicas da 

perceção e da representação visual; 

• Domínio de fatores, processos e sistemas de estruturação projetual, organização formal, cromática, espacial 

e dinâmica e sua articulação operativa na representação/construção de projetos visuais; 

• Capacidade de definir, conduzir, ler e avaliar o trabalho em termos de objetivos, meios, processos e 

resultados com a utilização pertinente de métodos planificados e faseados na abordagem a cada Unidade de 

Trabalho; 

 

Regista ideias, experiências e opiniões em formas visuais e outras apropriadas às 

intenções. 

• Desenvolvimento do espírito de observação e atenção visual e a aquisição de 

hábitos de registo metódico aliado à capacidade de interpretar e registar; 

• A demonstração de invenção criativa aplicada a imagens, formas, objetos e espaços, associada 

ao domínio de diferentes processos conducentes à sua transformação e ao desenvolvimento de uma 

expressividade gráfica personalizada. 

 

Prática 

Apresenta um conjunto organizado de trabalhos evidenciando domínio de 

comportamentos, conceitos e de práticas das ferramentas gráficas e dos vários ambientes digitais 

• Domínio e aplicação de princípios e estratégias de composição e estruturação, compreendendo práticas de 

ocupação de página e do espaço, enquadramento e processos de transferência; 

• A capacidade de análise e representação de objetos do mundo visível e o domínio, no campo dos estudos 

do desenho da proporção, escalas e distâncias, eixos e ângulos relativos, volumetria, configuração e pontos de 

inflexão de contorno, acompanhada do desenvolvimento de uma capacidade de síntese gráfica; 

• A adequação da formulação gráfica à função, à audiência, à tecnologia de divulgação e ao projeto; 

• A eficácia técnica no uso dos recursos gráficos e construtivos; 

• Domínio de uma diversidade de suportes, em escalas e matérias diferenciadas, e suas potencialidades; 

domínio dos diferentes meios atuantes, integrando o conhecimento da sua natureza específica com a compreensão 

das suas diferentes utilidades e adequações; 

• Domínio de fatores, processos e sistemas de estruturação e organização formal, cromática, espacial e 

dinâmica e sua articulação operativa na representação e expressão gráfica; 

• A utilização de novas tecnologias e sua aplicação às tarefas e processos do 

desenvolvimento de projetos artísticos; 

 

Material obrigatório: de Acordo com o solicitado em informações do projeto a desenvolver. 

OBS: Não são considerados na avaliação os trabalhos práticos feitos integralmente em casa e sem orientação do(a) 

professor(a). 

 

 

A Área Disciplinar de Artes Visuais 

Aulas previstas 12º ano/turma 

1º período 2º período 3º período 

37 aulas 34 aulas 22 aulas 


