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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

PERFIS DE NÍVEL DE APRENDIZAGENS 
 

– EDUCAÇÃO VISUAL –  
7º - 8º e 9º ano 

 

– DESENHO A – OFICINA DAS ARTES – 

– HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES – 

– GEOMETRIA DESCRITIVA – 
10º-11º e 12º ano 
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C R I T É R I O S  E S P E C Í F I C O S  D E  A V A L I A Ç Ã O  

Educação Visual 7º Ano 8º Ano 9ª Ano 

Ano letivo 2017-2018 

 

A avaliação terá um carácter contínuo e incidirá sobre os seguintes domínios de avaliação: 

- Domínio do SABER SER (educação para a cidadania), incidindo sobre os aspetos comportamentais e os valores 

- Domínio do SABER e do SABER FAZER - Portefólio- incidindo sobre os aspetos cognitivos e psicomotores 

 

 

 

Estes critérios constituem uma proposta para o terceiro ciclo e dão importância ao trabalho produzido em aula e ao saber ser por considerarmos que podem 

contribuir para a valorização das características e ritmo de trabalho de cada aluno e para a qualidade do quotidiano das aulas. 
 

A avaliação neste domínio é contínua, sistemática e qualitativa, de acordo com registos de observação. 
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PERFIL de NÍVEL de APRENDIZAGEM – proposta para o 7º ano 

EDUCAÇÃO VISUAL 

       Níveis de desempenho 

 Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 
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1. Domina totalmente 

materiais básicos de 

desenho técnico na 

representação e criação de 

formas. 

2. Conhece todas as formas 

geométricas no âmbito dos 

elementos da 

representação. 

3. Sabe relacionar sistemas 

de projeção e codificação 

de formas. 

4. Domina a aquisição de 

conhecimentos 

geométricos. 

1. Domina adequadamente a 

maioria dos materiais 

básicos de desenho técnico 

na representação e criação 

de formas. 

2. Conhece a maioria das 

formas geométricas no 

âmbito dos elementos da 

representação. 

3. Sabe relacionar a maioria 

dos sistemas de projeção e 

codificação de formas. 

4. Domina adequadamente a 

maioria dos 

conhecimentos 

geométricos. 

 

1. Domina alguns dos 

materiais básicos de 

desenho técnico na 

representação e criação de 

formas. 

2. Conhece algumas formas 

geométricas no âmbito dos 

elementos da 

representação. 

3. Sabe relacionar alguns 

sistemas de projeção e 

codificação de formas. 

4. Domina a aquisição de 

alguns conhecimentos 

geométricos. 

1. Não domina os materiais 

básicos de desenho 

técnico na representação 

e criação de formas. 

2. Não conhece formas 

geométricas no âmbito 

dos elementos da 

representação. 

3. Não relaciona sistemas 

de projeção e codificação 

na criação de formas. 

4. Não domina a aquisição 

de conhecimentos 

geométricos. 

 

Revela muitas 

dificuldades de 

aprendizagem, 

não mostra 

interesse nem 

empenho nas 

atividades, 

apresenta uma 

assiduidade 

irregular e, 

normalmente, 

não cumpre as 

regras de sala 

de aula. 
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1. Domina instrumentos de 

registo, materiais e 

técnicas de representação. 

2. Reconhecer o papel do 

desenho expressivo na 

representação de formas. 

3. Aplica tecnologias digitais 

como instrumento de 

representação. 

4. Domina tipologias de 

representação expressiva. 

 

 

1. Aplica adequadamente 

mas com algumas 

imprecisões instrumentos 

de registo, materiais e 

técnicas de representação. 

2. Reconhece de alguma 

forma o papel do desenho 

expressivo na 

representação de formas. 

3. Aplica a maioria das 

tecnologias digitais como 

instrumentos de 

representação. 

4. Domina a maioria das 

tipologias de 

representação expressiva.  

 
 

1. Domina alguns 

instrumentos de registo, 

materiais e técnicas de 

representação. 

2. Reconhece um pouco o 

papel do desenho 

expressivo na 

representação de formas. 

3. Aplica algumas tecnologias 

digitais como instrumento 

de representação. 

4. Domina algumas tipologias 

de representação 

expressiva. 

 

 

 

1. Não domina 

instrumentos de registo, 

materiais e técnicas de 

representação. 

2. Não reconhece o papel 

do desenho expressivo na 

representação de formas. 

3. Não aplica tecnologias 

digitais como 

instrumento de 

representação. 

4. Não domina tipologias de 

representação 

expressiva. 

 

 

Revela muitas 

dificuldades de 

aprendizagem, 

não mostra 

interesse nem 

empenho nas 

atividades, 

apresenta uma 

assiduidade 

irregular e, 

normalmente, 

não cumpre as 

regras de sala 

de aula. 
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1. Compreende a noção de 

superfície e de sólido. 

2. Distingue elementos de 

construção de poliedros. 

3. Compreende e realiza 

planificações geométricas 

de sólidos. 

4. Domina tipologias de 

discurso geométrico bi e 

tridimensional. 

 

1. Compreende na sua 

maioria a noção de 

superfície e de sólido. 

2. Distingue a maioria dos 

elementos de construção 

de poliedros. 

3. Compreende e realiza 

embora com algumas 

imprecisões planificações 

de sólidos. 

4. Domina adequadamente a 

maioria das tipologias de 

discurso geométrico bi e 

tridimensional. 

 

 

1. Compreende algumas 

noções de superfície e de 

sólido. 

2. Distingue alguns 

elementos de construção 

de poliedros. 

3. Compreende e realiza 

algumas planificações 

geométricas de sólidos. 

4. Domina algumas tipologias 

de discurso geométrico bi 

e tridimensional. 

 

1. Não compreende a noção 

de superfície e de sólido. 

2. Não distingue elementos 

de construção de 

poliedros. 

3. Não compreende e não 

realiza planificações 

geométricas de sólidos. 

4. Não domina tipologias de 

discurso geométrico bi e 

tridimensional. 

 

Revela muitas 

dificuldades de 

aprendizagem, 

não mostra 

interesse nem 

empenho nas 

atividades, 

apresenta uma 

assiduidade 

irregular e, 

normalmente, 

não cumpre as 

regras de sala 

de aula. 
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1. Explorar princípios básicos 

do design e da sua 

metodologia. 

2. Aplicar princípios básicos 

do design na resolução de 

problemas. 

3. Reconhecer o papel da 

observação no 

desenvolvimento do 

projeto. 

 

1. Explorar princípios básicos 

do design mas não é 

coerente na sua 

metodologia. 

2. Aplicar adequadamente 

mas com algumas 

imprecisões os princípios 

básicos do design na 

resolução de problemas. 

3. Reconhece parcialmente o 

papel da observação no 

desenvolvimento do 

projeto. 

 

 

1. Explora de forma 

incompleta os princípios 

básicos do design e a sua 

metodologia. 

2. Aplica alguns dos princípios 

básicos do design na 

resolução de problemas. 

3. Reconhece pouco o papel 

da observação no 

desenvolvimento do 

projeto. 

 

1. Não explorar princípios 

básicos do design e da 

sua metodologia. 

2. Não aplica princípios 

básicos do design na 

resolução de problemas. 

3. Não reconhecer o papel 

da observação no 

desenvolvimento do 

projeto. 

 

Revela muitas 

dificuldades de 

aprendizagem, 

não mostra 

interesse nem 

empenho nas 

atividades, 

apresenta uma 

assiduidade 

irregular e, 

normalmente, 

não cumpre as 

regras de sala 

de aula. 
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Revela níveis de excelência na 
maioria dos parâmetros 
definidos. 

 
- É assíduo e pontual.  
- Traz sempre o material 
necessário.  
- Revela bastante organização.  
- Cumpre com os prazos 
estabelecidos para a 
apresentação dos trabalhos.  
- Revela atitudes de segurança e 
higiene no trabalho.  
- Respeita as regras de 
convivência e trabalho 
- Apresenta um Portfólio 
completo e organizado. 
 

 
 
 
 
- Revela bastante autonomia.  
- Revela bastante interesse nas 
atividades. 
 - Coopera ativamente com os 
colegas quando necessário. 
 

 
- É geralmente assíduo e pontual. 
- Traz geralmente o material 
necessário.  
- Revela alguma organização.  
- Cumpre regularmente com os 
prazos estabelecidos para a 
apresentação dos trabalhos.  
- Revela regularmente atitudes 
de segurança e higiene no 
trabalho. 
 - Respeita regularmente as 
regras de convivência e trabalho. 
- Apresenta um Portfólio 
incompleto e pouco organizado. 
 

 
 

 
- Revela autonomia.  
- Revela regularmente interesse 
nas atividades.  
- Coopera com os colegas 
quando necessário. 

 
- Nem sempre é assíduo e 
pontual  
- Traz poucas vezes o material 
necessário.  
- Revela pouca organização.  
- Raramente cumpre com os 
prazos estabelecidos para a 
apresentação dos trabalhos. 
 - Raramente revela atitudes 
de segurança e higiene no 
trabalho. 
 - Nem sempre respeita as 
regras de convivência e 
trabalho. 
- Apresenta um Portfólio 
muito incompleto e 
desorganizado. 
 
- Revela pouca autonomia.  
- Revela pouco interesse nas 
atividades.  
- Raramente coopera com os 
colegas quando necessário. 

 

 

Revela muitas 

dificuldades de 

aprendizagem, 

não mostra 

interesse nem 

empenho nas 

atividades, 

apresenta uma 

assiduidade 

irregular e, 

normalmente, não 

cumpre as regras 

de sala de aula. 

Ausência de 

Portfólio 

 

 

Portalegre, 13 de Novembro de 2017 
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PERFIL de NÍVEL de APRENDIZAGEM – proposta para o 8º ano 

EDUCAÇÃO VISUAL 

       Níveis de desempenho 

 Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 
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A
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1. Compreende conceitos 

teórico-científicos do 

fenómeno luz-cor. 

2. Reconhece a importância da 

luz-cor na perceção do meio 

envolvente. 

3. Distingue características e 

diferenças entre a síntese 

aditiva e a síntese 

subtrativa. 

4. Domina a aquisição de 

conhecimento sincrónico e 

diacrónico. 

1. Compreende 

parcialmente conceitos 

teórico-científicos do 

fenómeno luz-cor. 

2. Reconhece de alguma 

forma a importância da 

luz-cor na perceção do 

meio envolvente. 

3. Distingue a maioria das 

características e 

diferenças entre a síntese 

aditiva e a síntese 

subtrativa. 

4. Domina adequadamente 

a aquisição de 

conhecimento sincrónico 

e diacrónico. 

1. Compreende com 

dificuldade alguns 

conceitos teórico-

científicos do fenómeno 

luz-cor. 

2. Reconhece um pouco a 

importância da luz-cor na 

perceção do meio 

envolvente. 

3. Distingue algumas 

características e diferenças 

entre a síntese aditiva e a 

síntese subtrativa. 

4. Domina com dificuldade a 

aquisição de conhecimento 

sincrónico e diacrónico. 

1. Não compreende 

conceitos teórico-

científicos do fenómeno 

luz-cor. 

2. Não reconhece a 

importância da luz-cor na 

perceção do meio 

envolvente. 

3. Não distingue 

características e 

diferenças entre a síntese 

aditiva e a síntese 

subtrativa. 

4. Não domina a aquisição 

de conhecimento 

sincrónico e diacrónico. 

 

Revela muitas 

dificuldades de 

aprendizagem, 

não mostra 

interesse nem 

empenho nas 

atividades, 

apresenta uma 

assiduidade 

irregular e, 

normalmente, 

não cumpre as 

regras de sala 

de aula. 



 ARTES VISUAIS, área disciplinar 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. LOURENÇO – PORTALEGRE 

         

  
 
   Direção de Serviços Região Alentejo 

9 

R
EP

R
ES

EN
TA

Ç
Ã

O
 8

 
 

 

1. Conhece elementos de 

expressão e de composição 

da forma. 

2. Relaciona elementos de 

organização e de suporte da 

forma. 

3. Distingue elementos de 

organização na análise de 

composição bi e 

tridimensionais. 

4. Domina tipologias de 

representação bi e 

tridimensional. 

 

 

1. Conhece a maioria dos 

elementos de expressão e 

de composição da forma. 

2. Relaciona com facilidade 

elementos de 

organização e de suporte 

da forma. 

3. Distingue a maioria 

elementos de 

organização na análise de 

composição bi e 

tridimensionais. 

4. Domina embora com 

imprecisão tipologias de 

representação bi e 

tridimensional. 

 

 

1. Conhece alguns elementos 

de expressão e de 

composição da forma. 

2. Relaciona com dificuldade 

elementos de organização 

e de suporte da forma. 

3. Distingue alguns 

elementos de organização 

na análise de composição 

bi e tridimensionais. 

4. Domina com dificuldade 

tipologias de 

representação bi e 

tridimensional. 

 

 

 

1. Não conhece elementos 

de expressão e de 

composição da forma. 

2. Não relaciona elementos 

de organização e de 

suporte da forma. 

3. Não distingue elementos 

de organização na análise 

de composição bi e 

tridimensionais. 

4. Não domina tipologias de 

representação bi e 

tridimensional. 

 

 

Revela muitas 

dificuldades de 

aprendizagem, 

não mostra 

interesse nem 

empenho nas 

atividades, 

apresenta uma 

assiduidade 

irregular e, 

normalmente, 

não cumpre as 

regras de sala 

de aula. 
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1. Reconhece signos visuais, o 

poder das imagens e a 

imagem publicitária. 

2. Aplica e explora elementos 

da comunicação visual. 

3. Domina processos de 

referência e inferência no 

âmbito da comunicação 

visual. 

 

 

1. Reconhece a maioria dos 

signos visuais, o poder 

das imagens e a imagem 

publicitária. 

2. Aplica e explora com 

facilidade elementos da 

comunicação visual. 

3. Domina a maioria dos 

processos de referência e 

inferência no âmbito da 

comunicação visual. 

 

 

1. Reconhece alguns signos 

visuais, o poder das 

imagens e a imagem 

publicitária. 

2. Aplica e explora com 

dificuldade elementos da 

comunicação visual. 

3. Domina processos de 

referência e inferência no 

âmbito da comunicação 

visual. 

 

 

1. Não reconhece signos 

visuais, o poder das 

imagens e a imagem 

publicitária. 

2. Não aplica e explora 

elementos da 

comunicação visual. 

3. Não domina processos de 

referência e inferência no 

âmbito da comunicação 

visual. 

 

 

Revela muitas 

dificuldades de 

aprendizagem, 

não mostra 

interesse nem 

empenho nas 

atividades, 

apresenta uma 

assiduidade 

irregular e, 

normalmente, 

não cumpre as 

regras de sala 

de aula. 
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1. Explora princípios básicos da 

arquitetura e da sua 

metodologia. 

2. Aplicar princípios básicos da 

arquitetura na resolução de 

problemas. 

3. Reconhecer o papel da 

análise e da interpretação 

no desenvolvimento do 

projeto. 

 

1. Explora com facilidade os 

princípios básicos da 

arquitetura e da sua 

metodologia. 

2. Aplicar a maioria dos 

princípios básicos da 

arquitetura na resolução 

de problemas. 

3. Reconhecer com 

facilidade o papel da 

análise e da interpretação 

no desenvolvimento do 

projeto. 

 

 

1. Explora alguns princípios 

básicos da arquitetura e da 

sua metodologia. 

2. Aplicar com muita 

dificuldade princípios 

básicos da arquitetura na 

resolução de problemas. 

3. Reconhecer pouco o papel 

da análise e da 

interpretação no 

desenvolvimento do 

projeto. 

 

 
1. Não explorar princípios 

básicos do design e da 

sua metodologia. 

2. Não aplica princípios 

básicos do design na 

resolução de problemas. 

3. Não reconhecer o papel 

da observação no 

desenvolvimento do 

projeto. 

 

Revela muitas 

dificuldades de 

aprendizagem, 

não mostra 

interesse nem 

empenho nas 

atividades, 

apresenta uma 

assiduidade 

irregular e, 

normalmente, 

não cumpre as 

regras de sala 

de aula. 

 

 

 



 ARTES VISUAIS, área disciplinar 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. LOURENÇO – PORTALEGRE 

         

  
 
   Direção de Serviços Região Alentejo 

12 

R
e

sp
o

n
sa

b
ili

d
ad

e
  e

 C
o

m
p

o
rt

am
e

n
to

 
P

ar
ti

ci
p

aç
ão

,  
In

te
re

ss
e

   
e

 a
u

to
n

o
m

ia
 

 
Revela níveis de excelência na 
maioria dos parâmetros 
definidos. 

 
- É assíduo e pontual.  
- Traz sempre o material 
necessário.  
- Revela bastante organização.  
- Cumpre com os prazos 
estabelecidos para a 
apresentação dos trabalhos.  
- Revela atitudes de segurança e 
higiene no trabalho.  
- Respeita as regras de 
convivência e trabalho 
- Apresenta um Portfólio 
completo e organizado. 
 
 

 
 
 
 
- Revela bastante autonomia.  
- Revela bastante interesse nas 
atividades. 
 - Coopera ativamente com os 
colegas quando necessário. 
 

 
- É geralmente assíduo e pontual. 
- Traz geralmente o material 
necessário.  
- Revela alguma organização.  
- Cumpre regularmente com os 
prazos estabelecidos para a 
apresentação dos trabalhos.  
- Revela regularmente atitudes 
de segurança e higiene no 
trabalho. 
 - Respeita regularmente as 
regras de convivência e trabalho. 
- Apresenta um Portfólio 
incompleto e pouco organizado. 
 
 

 
 
 

 
- Revela autonomia.  
- Revela regularmente interesse 
nas atividades.  
- Coopera com os colegas 
quando necessário. 

 
- Nem sempre é assíduo e 
pontual  
- Traz poucas vezes o material 
necessário.  
- Revela pouca organização.  
- Raramente cumpre com os 
prazos estabelecidos para a 
apresentação dos trabalhos. 
 - Raramente revela atitudes 
de segurança e higiene no 
trabalho. 
 - Nem sempre respeita as 
regras de convivência e 
trabalho. 
- Apresenta um Portfólio 
muito incompleto e 
desorganizado. 
 
 
- Revela pouca autonomia.  
- Revela pouco interesse nas 
atividades.  
- Raramente coopera com os 
colegas quando necessário. 

 

 

Revela muitas 

dificuldades de 

aprendizagem, 

não mostra 

interesse nem 

empenho nas 

atividades, 

apresenta uma 

assiduidade 

irregular e, 

normalmente, não 

cumpre as regras 

de sala de aula. 

 

 

Portalegre, 13 de Novembro de 2017 
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EDUCAÇÃO VISUAL 

       Níveis de desempenho 

 Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 
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1. Compreende diferentes 

tipos de projeção. 

2. Domina técnicas de 

representação em 

perspetiva cónica. 

3. Domina procedimentos 

sistemáticos de projeção. 

 

 

1. Compreende a maioria 

dos diferentes tipos de 

projeção. 

2. Domina a maioria das 

técnicas de 

representação em 

perspetiva cónica. 

3. Domina a maioria dos 

procedimentos 

sistemáticos de projeção. 

 

 

1. Compreende alguns dos 

diferentes tipos de 

projeção. 

2. Domina embora com 

dificuldade, as técnicas de 

representação em 

perspetiva cónica. 

3. Domina com algumas 

imprecisões os 

procedimentos 

sistemáticos de projeção. 

 

 

1. Não compreende 

diferentes tipos de 

projeção. 

2. Não domina técnicas de 

representação em 

perspetiva cónica. 

3. Não domina 

procedimentos 

sistemáticos de projeção. 

 

 

Revela muitas 

dificuldades de 

aprendizagem, 

não mostra 

interesse nem 

empenho nas 

atividades, 

apresenta uma 

assiduidade 

irregular e, 

normalmente, 

não cumpre as 

regras de sala 

de aula. 

 



 ARTES VISUAIS, área disciplinar 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. LOURENÇO – PORTALEGRE 

         

  
 
   Direção de Serviços Região Alentejo 

14 R
EP

R
ES

EN
TA

Ç
Ã

O
 9

 

 

1. Conhece processos de 

construção da imagem no 

âmbito dos mecanismos da 

visão. 

2. Relaciona processos de 

construção da imagem no 

âmbito da perceção visual. 

3. Domina a aquisição de 

informação intuitiva e de 

informação estruturada. 

 

 

1. Conhece a maioria dos 

processos de construção 

da imagem no âmbito dos 

mecanismos da visão. 

2. Relaciona com facilidade 

os processos de 

construção da imagem no 

âmbito da perceção 

visual. 

3. Domina a aquisição da 

maioria da informação 

intuitiva e de informação 

estruturada. 

 

 

1. Conhece alguns processos 

de construção da imagem 

no âmbito dos mecanismos 

da visão. 

2. Relaciona com alguma 

dificuldade os processos de 

construção da imagem no 

âmbito da perceção visual. 

3. Domina pouco a aquisição 

de informação intuitiva e 

de informação estruturada. 

 

 

 

1. Não conhece processos 

de construção da imagem 

no âmbito dos 

mecanismos da visão. 

2. Não relaciona processos 

de construção da imagem 

no âmbito da perceção 

visual. 

3. Não domina a aquisição 

de informação intuitiva e 

de informação 

estruturada. 

 

 

Revela muitas 

dificuldades de 

aprendizagem, 

não mostra 

interesse nem 

empenho nas 

atividades, 

apresenta uma 

assiduidade 

irregular e, 

normalmente, 

não cumpre as 

regras de sala 

de aula. 
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1. Reconhece o âmbito da arte 

contemporânea. 

2. Reflete sobre o papel das 

manifestações culturais e do 

património. 

3. Compreende o conceito de 

museu e a sua relação com o 

conceito de coleção. 

4. Reconhece o papel das 

trajetórias históricas no 

âmbito das manifestações 

culturais. 

 

 

1. Reconhece com muita 

facilidade o âmbito da 

arte contemporânea. 

2. Reflete com à-vontade 

sobre o papel das 

manifestações culturais e 

do património. 

3. Compreende sem 

dificuldade o conceito de 

museu e a sua relação 

com o conceito de 

coleção. 

4. Reconhece com facilidade 

o papel das trajetórias 

históricas no âmbito das 

manifestações culturais. 

 

 

1. Reconhece com dificuldade 

o âmbito da arte 

contemporânea. 

2. Reflete pouco sobre o 

papel das manifestações 

culturais e do património. 

3. Compreende com 

dificuldade o conceito de 

museu e a sua relação com 

o conceito de coleção. 

4. Reconhece com dificuldade 

o papel das trajetórias 

históricas no âmbito das 

manifestações culturais. 

 

 

1. Não reconhece o âmbito 

da arte contemporânea. 

2. Não reflete sobre o papel 

das manifestações 

culturais e do património. 

3. Não compreende o 

conceito de museu e a 

sua relação com o 

conceito de coleção. 

4. Não reconhece o papel 

das trajetórias históricas 

no âmbito das 

manifestações culturais. 

 

 

Revela muitas 

dificuldades de 

aprendizagem, 

não mostra 

interesse nem 

empenho nas 

atividades, 

apresenta uma 

assiduidade 

irregular e, 

normalmente, 

não cumpre as 

regras de sala 

de aula. 
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1. Explora princípios básicos da 

engenharia e da sua 

metodologia. 

2. Aplica princípios básicos da 

Engenharia na resolução de 

problemas. 

3. Reconhece o papel da 

investigação e da ação no 

desenvolvimento do projeto. 

 

1. Explora princípios básicos 

da engenharia e da sua 

metodologia. 

2. Aplica princípios básicos 

da Engenharia na 

resolução de problemas. 

4. Reconhece o papel da 

investigação e da ação no 

desenvolvimento do 

projeto. 

 

1. Explora princípios básicos 

da engenharia e da sua 

metodologia. 

2. Aplica princípios básicos da 

Engenharia na resolução 

de problemas. 

3. Reconhece o papel da 

investigação e da ação no 

desenvolvimento do 

projeto. 

 

1. Não explora princípios 

básicos da engenharia e 

da sua metodologia. 

2. Não aplica princípios 

básicos da Engenharia na 

resolução de problemas. 

3. Não reconhece o papel 

da investigação e da ação 

no desenvolvimento do 

projeto. 

 

Revela muitas 

dificuldades de 

aprendizagem, 

não mostra 

interesse nem 

empenho nas 

atividades, 

apresenta uma 

assiduidade 

irregular e, 

normalmente, 

não cumpre as 

regras de sala 

de aula. 
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Revela níveis de excelência na 
maioria dos parâmetros 
definidos. 

 
- É assíduo e pontual.  
- Traz sempre o material 
necessário.  
- Revela bastante organização.  
- Cumpre com os prazos 
estabelecidos para a 
apresentação dos trabalhos.  
- Revela atitudes de segurança e 
higiene no trabalho.  
- Respeita as regras de 
convivência e trabalho 
- Apresenta um Portfólio 
completo e organizado. 
 
 

 
 
 
- Revela bastante autonomia.  
- Revela bastante interesse nas 
atividades. 
 - Coopera ativamente com os 
colegas quando necessário. 
 

 
- É geralmente assíduo e pontual. 
- Traz geralmente o material 
necessário.  
- Revela alguma organização.  
- Cumpre regularmente com os 
prazos estabelecidos para a 
apresentação dos trabalhos.  
- Revela regularmente atitudes 
de segurança e higiene no 
trabalho. 
 - Respeita regularmente as 
regras de convivência e trabalho. 
- Apresenta um Portfólio 
incompleto e pouco organizado. 
 
 

 
 

 
- Revela autonomia.  
- Revela regularmente interesse 
nas atividades.  
- Coopera com os colegas 
quando necessário. 

 
- Nem sempre é assíduo e 
pontual  
- Traz poucas vezes o material 
necessário.  
- Revela pouca organização.  
- Raramente cumpre com os 
prazos estabelecidos para a 
apresentação dos trabalhos. 
 - Raramente revela atitudes 
de segurança e higiene no 
trabalho. 
 - Nem sempre respeita as 
regras de convivência e 
trabalho. 
- Apresenta um Portfólio 
muito incompleto e 
desorganizado. 
 
 
- Revela pouca autonomia.  
- Revela pouco interesse nas 
atividades.  
- Raramente coopera com os 
colegas quando necessário. 

 

 

Revela muitas 

dificuldades de 

aprendizagem, 

não mostra 

interesse nem 

empenho nas 

atividades, 

apresenta uma 

assiduidade 

irregular e, 

normalmente, não 

cumpre as regras 

de sala de aula. 

 

 

Portalegre, 13 de Novembro de 2017 
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C R I T É R I O S  E S P E C Í F I C O S  D E  A V A L I A Ç Ã O  

HISTÓRIA E CULTURA DAS ARTES 10 e 11º Ano 

Ano letivo 2017-2018 

 

Estes critérios constituem uma proposta para o 10º e 11 º ano e dão importância ao trabalho produzido em aula e ao saber ser por considerarmos que 

podem contribuir para a valorização das características e ritmo de trabalho de cada aluno e para a qualidade do quotidiano das aulas. 
 

A avaliação é contínua, sistemática e qualitativa, de acordo com registos de observação. 

Serão atribuídas classificações quantitativas, com base do seguinte quadro: 

CLASSIFICAÇÕES 

Qualitativa Quantitativa 

Descritiva Registo Pontuação Valores 

Insuficiente I 0-94 0-9 

Suficiente S 95-134 10-13 

Bom B 135-174 14-17 

Muito Bom MB 175-200 18-20 

Na sua vertente global e final será atribuída uma nota quantitativa de 0 a 20 valores.  
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PERFIS de APRENDIZAGEM DE HISTÓRIA E CULTURA DAS ARTES 

– proposta para o 10º/11º ano 

 18 a 20 14 a 17 10 a 13 8 a 9 0 a 7 

 

5. Domina totalmente o 

vocabulário próprio em 

cada área artística e época. 

6. Conhece todas as 

características estilísticas 

de cada área artística e 

época.   

7. Utiliza os conhecimentos 

na classificação e análise 

da totalidade das obras de 

arte portuguesa e 

internacional. 

8. Conhece o objeto artístico 

como documento/ 

testemunho do seu tempo 

histórico. 

 

5. Domina adequadamente o 

vocabulário próprio em 

cada área artística e época. 

6. Conhece a maioria das 

características estilísticas 

de cada área artística e 

época.   

7. Utiliza os conhecimentos 

na classificação e análise 

na maioria das obras de 

arte portuguesa e 

internacional. 

8. Conhece de alguma forma 

o objeto artístico como 

documento/ testemunho 

do seu tempo histórico. 

 

5. Domina algum vocabulário 

próprio em cada área 

artística e época.  

6. Conhece características 

estilísticas de cada área 

artística e época.   

7. Utiliza os conhecimentos 

na classificação e análise 

em algumas obras de arte 

portuguesa e internacional. 

8. Conhece um pouco o 

objeto artístico como 

documento/ testemunho 

do seu tempo histórico. 

5. Não domina o 

vocabulário próprio em 

cada área artística e 

época. 

6. Não conhece 

características estilísticas 

de cada área artística e 

época.   

7. Utiliza os conhecimentos 

na classificação e análise 

em poucas obras de arte 

portuguesa e 

internacional. 

8. Não conhece o objeto 

artístico como 

documento/ testemunho 

do seu tempo histórico. 

 

Revela muitas 

dificuldades de 

aprendizagem, 

não mostra 

interesse nem 

empenho nas 

atividades, 

apresenta uma 

assiduidade 

irregular e, 

normalmente, 

não cumpre as 

regras de sala 

de aula. 
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5. Interpreta muito bem 

textos e imagens. 

6. Comunica de forma muito 

apropriada e até criativa 

por escrito, oral e 

visualmente. 

7. Domina totalmente 

processo de pesquisa e 

tratamento de informação. 

8. Adquire conhecimento 

para além do exposto na 

aula e pelo manual. 

 

 

5. Interpreta bem textos e 

imagens. 

6. Comunica de forma muito 

apropriada por escrito, oral 

e visualmente. 

7. Domina adequadamente 

processo de pesquisa e 

tratamento de informação. 

 

  

 
5. Interpreta textos e 

imagens. 

6. Comunica de forma 

apropriada por escrito, oral 

e visualmente. 

7. Domina alguns processos 

de pesquisa e tratamento 

de informação. 

 

 

 

 

5. Interpreta com 

dificuldade textos e 

imagens. 

6. Comunica com alguma 

dificuldade por escrito, 

oral e visualmente. 

7. Não domina processos de 

pesquisa e tratamento de 

informação. 

 

 

 

Revela muitas 

dificuldades de 

aprendizagem, 

não mostra 

interesse nem 

empenho nas 

atividades, 

apresenta uma 

assiduidade 

irregular e, 

normalmente, 

não cumpre as 

regras de sala 

de aula. 
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Revela níveis de excelência na 
maioria dos parâmetros 
definidos. 

 
- É assíduo e pontual.  
- Traz sempre o material 
necessário.  
- Revela bastante organização.  
- Cumpre com os prazos 
estabelecidos para a 
apresentação dos trabalhos.  
- Revela atitudes de segurança e 
higiene no trabalho.  
- Respeita as regras de 
convivência e trabalho. 
- Apresenta um Portfólio 
completo e organizado. 
 

 
 
 
 
- Revela bastante autonomia.  
- Revela bastante interesse nas 
atividades. 
 - Coopera ativamente com os 
colegas quando necessário. 
 

 
- É geralmente assíduo e pontual. 
- Traz geralmente o material 
necessário.  
- Revela alguma organização.  
- Cumpre regularmente com os 
prazos estabelecidos para a 
apresentação dos trabalhos.  
- Revela regularmente atitudes 
de segurança e higiene no 
trabalho. 
 - Respeita regularmente as 
regras de convivência e trabalho. 
- Apresenta um Portfólio 
incompleto e pouco organizado. 
 

 
 

 
- Revela autonomia.  
- Revela regularmente interesse 
nas atividades.  
- Coopera com os colegas 
quando necessário. 

 
- Nem sempre é assíduo e 
pontual  
- Traz poucas vezes o material 
necessário.  
- Revela pouca organização.  
- Raramente cumpre com os 
prazos estabelecidos para a 
apresentação dos trabalhos. 
 - Raramente revela atitudes 
de segurança e higiene no 
trabalho. 
 - Nem sempre respeita as 
regras de convivência e 
trabalho. 
- Apresenta um Portfólio 
muito incompleto e 
desorganizado. 
 
- Revela pouca autonomia.  
- Revela pouco interesse nas 
atividades.  
- Raramente coopera com os 
colegas quando necessário. 

 

 

Revela muitas 

dificuldades de 

aprendizagem, 

não mostra 

interesse nem 

empenho nas 

atividades, 

apresenta uma 

assiduidade 

irregular e, 

normalmente, não 

cumpre as regras 

de sala de aula. 

Apresenta um 
Portfólio muito 
incompleto e 
desorganizado e/ ou 

ausência do 
mesmo. 
 

 

Portalegre, 13 de Novembro de 2017 
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C R I T É R I O S  E S P E C Í F I C O S  D E  A V A L I A Ç Ã O  

DESENHO 10º,  11º e 12ºAno e Oficina da Arte 12º Ano 

Ano letivo 2017-2018 

 

A avaliação terá um carácter contínuo e incidirá sobre os seguintes domínios de avaliação: 

Estes critérios constituem uma proposta e dão importância ao trabalho produzido em aula e ao saber ser por considerarmos que podem contribuir para a 

valorização das características e ritmo de trabalho de cada aluno e para a qualidade do quotidiano das aulas. 
 

A avaliação neste domínio é contínua, sistemática e qualitativa, de acordo com registos de observação. 

 

A avaliação desta disciplina fundamenta-se em quatro domínios de competências, ponderada do seguinte modo: 

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

APREENSÃO DOS CONTEÚDOS DISCIPLINARES – TRABALHOS PRÁTICOS  

APREENSÃO DOS CONTEÚDOS DISCIPLINARES – PORTEFÓLIO (desenhos, objetos, textos, diário gráfico) 

 

Na sua vertente global e final será atribuída uma nota quantitativa de 0 a 20 valores. 
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Serão atribuídas classificações quantitativas, com base do seguinte quadro: 

CLASSIFICAÇÕES 

Qualitativa Quantitativa 

Descritiva Registo Pontuação Valores 

Insuficiente I 0-94 0-9 

Suficiente S 95-134 10-13 

Bom B 135-174 14-17 

Muito Bom MB 175-200 18-20 
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PERFIS DE NÍVEL DE APRENDIZAGENS 

Curso Científico Humanístico de Artes Visuais 

– DESENHO A –  

10º-11º e 12º anos - 

– Ensino Secundário – 

 

Desenhar é uma maneira de exprimir e comunicar ideias, intenções, sentimentos,… 

 

13 de Novembro de 2017 
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 18 a 20 14 a 17 10 a 13 8 a 9 0 a 7 

C
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. Domina os diferentes 
meios atuantes, integrando 
o conhecimento da sua 
natureza específica com a 
compreensão das suas 
diferentes utilidades e 
adequações. 
 
.Domina os processos de 
sistemas de estruturação e 
organização formal, 
cromática, espacial e 
dinâmica e sua articulação 
operativa na representação 
e expressão gráfica 
 

. Tem o domínio 
bastante satisfatório 
dos meios atuantes 
 
 
 
 
 

 
. Domina processos e 
sistemas de 
estruturação e 
organização formal, 
cromática, espacial e 
dinâmica 

 
 
 
 
 

 

. Domina satisfatoriamente 
os meios atuantes. 
 
 
 
 
 
 
. Manifesta algum domínio 
de processos e aplica 
satisfatoriamente princípios 
de estratégias de 
composição e estruturação, 
compreendendo práticas 
de ocupação de página, 
enquadramento e 
processos de transferência 
 
 

. Manipula com 
dificuldade os meios 
atuantes 
 
 
 
 
 
 
 
. Tem fraco domínio de 
processos e sistemas de 
estruturação e 
organização formal, 
cromática, espacial e 
dinâmica. 
 
 

 
 

. . Manipula com muita 
dificuldade os meios 
atuantes 

 
 
 
 
 
 

. Não domina processos 
e sistemas de 
estruturação e 
organização formal, 
cromática, espacial e 
dinâmica. 
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.Domina e aplica 
princípios de estratégias 
de composição e 
estruturação 
compreendendo práticas 
de ocupação de página, 
enquadramento e 
processos de 
transferência 

 
. Domina e aplica 
bastante 
satisfatoriamente 
princípios de 
estratégias de 
composição e 
estruturação, 
compreendendo 
práticas de ocupação 
de página, 
enquadramento e 
processos de 
transferência 

 
.Tem alguma capacidade 
de análise e representação 
de objetos no campo dos 
estudos analíticos do 
desenho à vista e 
desenvolvimento de uma 
capacidade de síntese 
gráfica 

 
.Aplica com dificuldade os 
princípios de estratégias  
de composição e 
estruturação, praticas de 
ocupação de pagina, 
enquadramento e 
processos de transferência 

 
.Aplica com muita dificuldade 

os princípios de estratégias  
de composição e 

estruturação, praticas de 
ocupação de pagina, 

enquadramento e processos 
de transferência 

 
 

C
O

M
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ET
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C
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S 
C

H
A

V
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. Tem a capacidade de 
analisar e representar 
objetos, no campo dos 
estudos analíticos do 
desenho à vista, de 
proporção, escalas e 
distâncias, eixos e 
ângulos relativos, 
volumetria e 
configuração, 
acompanhada do 
desenvolvimento de  

 
. Manifesta capacidade 
de análise e 
representação de 
objetos, no campo dos 
estudos analíticos do 
desenho à vista e bom 
desenvolvimento de 
uma capacidade de 
síntese gráfica 
 
 
 
 

 
.Manifesta alguma eficácia 
técnica no uso dos 
recursos gráficos e 
construtivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.Revela pouca capacidade 
de análise e representação 
de objetos, no campo dos 
estudos analíticos do 
desenho á vista e de 
síntese gráfica 
 
 

 
 
 
 
 

 
. Manifesta fraca capacidade 
de análise e representação 
de objetos, no campo dos 

estudos analíticos do 
desenho à vista e de síntese 

gráfica 
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capacidade de síntese 
gráfica. 
 
. Manifesta eficácia 
técnica no uso de 
recursos gráficos e 
construtivos. 
 

 
 

.Manifesta eficácia técnica 
no uso de recursos 
gráficos e construtivos. 

 
 

 
 
.Manifesta alguma eficácia 
técnica no uso de recursos 
gráficos e construtivos. 
 

 
 

.Utiliza os recursos gráficos 
e construtivos com pouca 
eficácia técnica 
 

 

 
 

. Manifesta fraca eficácia 
técnica no uso de recursos 
gráficos e construtivos. 
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Revela níveis de 
excelência na maioria 
dos parâmetros 
definidos. 

 
- É assíduo e pontual.  
 
 
- Traz sempre o material 
necessário.  
 
- Revela bastante 
organização.  
 
- Cumpre com os prazos 
estabelecidos para a 
apresentação dos trabalhos.  
 
 
- Revela atitudes de 
segurança e higiene no 
trabalho.  
 
- Respeita as regras de 
convivência e trabalho. 
 
 
- Apresenta um Portfólio 
completo e organizado. 
 
 
- Revela bastante 
autonomia.  
 
 

 
- É geralmente assíduo e 
pontual. 
 
 - Traz geralmente o material 
necessário.  
 
- Revela alguma organização.  
 
 
- Cumpre regularmente com 
os prazos estabelecidos para 
a apresentação dos 
trabalhos.  
 
- Revela regularmente 
atitudes de segurança e 
higiene no trabalho. 
 
 - Respeita regularmente as 
regras de convivência e 
trabalho. 
 
- Apresenta um Portfólio 
incompleto e pouco 
organizado. 
 
- Revela autonomia.  
 
 
 

 
- Nem sempre é assíduo e 
pontual  
 
- Traz poucas vezes o material 
necessário.  
 
- Revela pouca organização.  
 
 
- Raramente cumpre com os 
prazos estabelecidos para a 
apresentação dos trabalhos. 
 
 
 - Raramente revela atitudes de 
segurança e higiene no trabalho. 
 
 
 - Nem sempre respeita as regras 
de convivência e trabalho. 
 
 
- Apresenta um Portfólio muito 
incompleto e desorganizado. 
 
 
- Revela pouca autonomia.  
 
 
 

 
-Fraca assiduidade e 
Pontualidade 
 
-Raramente traz o material 
necessário à aula 
 
- Não revela qualquer 
organização 
 
-Não cumpre prazos 
estabelecidos para 
apresentação de trabalhos 
 
 
- Não respeita qualquer atitude 
de segurança e higiene no 
trabalho 
 
-Não respeita regras de 
convivência e trabalho 
 
 
- Não apresenta Portfólio 
 
 
 
- Não revela autonomia 
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- Revela bastante interesse 
nas atividades. 
 
 - Coopera ativamente com 
os colegas quando 
necessário. 
 

 
- Revela regularmente 
interesse nas atividades.  
 
- Coopera com os colegas 
quando necessário. 

 
- Revela pouco interesse nas 
atividades.  
 
- Raramente coopera com os 
colegas quando necessário. 

 

 
- Não revela qualquer interesse 
nas atividades 
 
.Não coopera com os colegas 
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PERFIS de APRENDIZAGEM DE OFICINA DAS ARTES 

– proposta para o 10º/11º ano 

 18 a 20 14 a 17 10 a 13 8 a 9 0 a 7 
 Excelente poder de 

observação aliado à 
capacidade de interpretar e 
registar; 
 
Muito bom domínio dos 
meios de representação; 
 
Muito bom domínio dos 
processos técnicos de 
representação bi e 
tridimensionais; 
 
Muito boas competências de 
pesquisa, recolha e 
experimentação de materiais;  
 
Excelente aquisição e 
compreensão de 
conhecimentos;  
 
Excelente capacidade de 
relacionar os conhecimentos 

Bom poder de observação 
aliado à capacidade de 
interpretar e registar; 
 
Bom domínio dos meios de 
representação; 
 
 
Bom domínio dos processos 
técnicos de representação bi e 
tridimensionais; 
 
 
Boas competências de 
pesquisa, recolha e 
experimentação de materiais; 
  
Boa aquisição e compreensão 
de conhecimentos;  
 
 
Boa capacidade de relacionar 
os conhecimentos adquiridos 

Suficiente poder de 
observação aliado à 
capacidade de interpretar e 
registar; 
 
Suficiente domínio dos meios 
de representação; 
 
Suficiente domínio dos 
processos técnicos de 
representação bi e 
tridimensionais; 
 
Suficientes competências de 
pesquisa, recolha e 
experimentação de materiais;  
 
Suficiente aquisição e 
compreensão de 
conhecimentos;  
 
Suficiente capacidade de 
relacionar os conhecimentos 

. Pouco poder de observação 
aliado à capacidade de 
interpretar e registar; 
 
Pouco domínio dos meios de 
representação; 
 
Pouco domínio dos processos 
técnicos de representação bi e 
tridimensionais; 
 
 
Poucas competências de 
pesquisa, recolha e 
experimentação de materiais; 
  
Insuficiente aquisição e 
compreensão de 
conhecimentos 
 
 
Pouca capacidade de 
relacionar os conhecimentos 

Sem poder de observação 
aliado à capacidade de 
interpretar e registar; 
 
Muito fraco domínio dos 
meios de representação; 
 
.Muito fraco domínio dos 
processos técnicos de 
representação bi e 
tridimensionais; 
 
Muito fracas competências de 
pesquisa, recolha e 
experimentação de materiais;  
 
Muito insuficiente aquisição e 
compreensão de 
conhecimentos 
 
 
Muito pouca capacidade de 
relacionar os conhecimentos 
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adquiridos e de os utilizar em 
novas situações; 
 
Excelente domínio da 
metodologia de projeto, nas 
diversas áreas em estudo; 
 
Excelente invenção criativa 
aplicada a trabalhos e 
projetos; 
 
Muito envolvimento no 
trabalho individual;  
 
Muito envolvimento e 
capacidade de integração no 
trabalho em grupo;  
 
Muito interesse pelos 
fenómenos de índole artística 
 
Formula muito 
frequentemente questões 
pertinentes; 
 
Muito persistente na 
aprendizagem; 

 

e de os utilizar em novas 
situações. 
 
Bom domínio da metodologia 
de projeto, nas diversas áreas 
em estudo 
 
Boa invenção criativa aplicada 
a trabalhos e projetos; 
 
 
Bom envolvimento no 
trabalho individual;  
 
Bom envolvimento e 
capacidade de integração no 
trabalho em grupo;  
 
Interesse pelos fenómenos de 
índole artística;  
 
Formula questões 
pertinentes 
 
 
Persistente na aprendizagem; 

 

adquiridos e de os utilizar em 
novas situações. 
 
Suficiente domínio da 
metodologia de projeto, nas 
diversas áreas em estudo 
 
Suficiente invenção criativa 
aplicada a trabalhos e 
projetos; 
 
Suficiente envolvimento no 
trabalho individual;  
 
Apenas suficiente 
envolvimento e capacidade de 
integração no trabalho em 
grupo;  
 
 Algum interesse pelos 
fenómenos de índole artística;  
 
Formula algumas questões 
pertinentes 
 
Apenas suficiente  
persistência na aprendizagem 

 

adquiridos e de os utilizar em 
novas situações. 
 
Insuficiente domínio da 
metodologia de projeto, nas 
diversas áreas em estudo 
 
Pouca invenção criativa 
aplicada a trabalhos e 
projetos; 
 
Pouco envolvimento no 
trabalho individual;  
 
Pouco envolvimento e 
capacidade de integração no 
trabalho em grupo;  
 
 Fraco interesse pelos 
fenómenos de índole artística; 
  
Raramente formula questões 
pertinentes 
 
Pouco persistência na 
aprendizagem; 

 

adquiridos e de os utilizar em 
novas situações. 
 
Muito insuficiente domínio da 
metodologia de projeto, nas 
diversas áreas em estudo 
 
Muito pouca invenção criativa 
aplicada a trabalhos e 
projetos; 
 
Escasso envolvimento no 
trabalho individual;  
 
Escasso envolvimento e 
capacidade de integração no 
trabalho em grupo;  
 
Sem interesse pelos 
fenómenos de índole artística; 
  
 Nunca formula questões 
pertinentes 
 
Sem persistência na 
aprendizagem; 
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PERFIS de APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA DESCRITIVA A 

10º/11º anos 

 

 18 a 20 14 a 17 10 a 13 8 a 9 0 a 7 
      

  
- Consegue visualizar e 
percecionar o espaço e as formas 
com muita facilidade, rapidez e 
eficiência. 
 
 
 
 
- Aplica sempre corretamente os 
diversos processos construtivos 
de representação. 
 
 
- Reconhece e aplica 
corretamente as normas 
referentes ao desenho rigoroso. 
 
 
 

 
-Consegue visualizar e 
percecionar o espaço e as formas 
embora com algum esforço e/ou 
recorrendo a modelos 
tridimensionais. 
 
 
 
- Aplica a maior parte das vezes 
os diversos processos 
construtivos de representação. 
 
 
- Reconhece e aplica 
corretamente as normas 
referentes ao desenho rigoroso. 
 
 
 

 
- Nem sempre consegue 
visualizar o espaço e as formas 
de modo autónomo. É necessário 
recorrer sempre a modelos 
tridimensionais ou outros 
recursos para a compreensão dos 
problemas. 
 
- Aplica algumas vezes os 
diversos processos construtivos 
de representação. 
 
 
- Reconhece e aplica algumas das 
normas referentes ao desenho 
rigoroso. 
 
 
 

 
-Apresenta muitas dificuldades 
em visualizar formas e espaços, 
até mesmo recorrendo a 
modelos tridimensionais ou 
outros recursos. 
 
 
-Apresenta dificuldades em 
aplicar os diversos processos 
construtivos de representação. 
 
 
- Não aplica muitas vezes as 
normas referentes ao desenho 
rigoroso. 
 
 
 
 

 
- Não consegue visualizar formas 
e/ou espaços.  
 
 
 
 
 
 
- Não consegue a maior parte das 
vezes aplicar os diversos 
processos construtivos de 
representação. 
 
 
- Apresenta muitas deficiências 
na aplicação das normas 
referentes ao desenho rigoroso. 
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- Utiliza corretamente materiais e 
meios que constituem os 
instrumentos de desenho 
rigoroso na execução dos 
traçados. 
 
 
-Representa corretamente 
formas reais ou imaginadas 
existentes no espaço organizado. 
 
 
- Lê, interpreta e produz com 
muita facilidade enunciados 
escritos, os quais descrevem 
objetos reais ou imaginários, 
quer do espaço quer do plano. 
 
 
-Apresenta um elevado grau de 
autonomia no desenvolvimento 
das atividades propostas. 
 
 
-Consegue planificar e organizar 
o próprio trabalho de modo 
autónomo e eficiente. 
 
-Tem a capacidade de participar 
de forma ativa e colaborante em 
trabalhos de grupo e de 
interação. 
 

- Utiliza corretamente materiais e 
meios que constituem os 
instrumentos de desenho 
rigoroso na execução dos 
traçados. 
 
 
-Representa corretamente 
formas reais ou imaginadas 
existentes no espaço organizado. 
 
 
- Lê e interpreta com alguma 
facilidade enunciados escritos, os 
quais descrevem objetos reais ou 
imaginários, quer do espaço quer 
do plano. 
 
 
- Apresenta alguma autonomia 
no desenvolvimento das 
atividades propostas. 
 
 
- Tem por vezes dificuldade em 
organizar o próprio trabalho de 
modo autónomo e eficiente. 
 
-Tem a capacidade de participar 
de forma ativa e colaborante em 
trabalhos de grupo e de 
interação. 

- Utiliza corretamente materiais e 
meios que constituem os 
instrumentos de desenho 
rigoroso na execução dos 
traçados. 
 
 
- A maior parte das vezes 
consegue representar 
corretamente formas reais ou 
imaginadas existentes no espaço 
organizado. 
 
- Apresenta, por vezes, alguma 
dificuldade em ler e interpretar 
enunciados escritos, os quais 
descrevem objetos reais ou 
imaginários, quer do espaço quer 
do plano. 
 
- Necessita muitas vezes de ajuda 
no desenvolvimento das 
atividades propostas. 
 
- Precisa de ajuda para organizar 
o próprio trabalho. 
 
-Por vezes demonstra 
dificuldades em participar de 
forma ativa e colaborante em 
trabalhos de grupo e de 
interação. 
 

- Apresenta deficiências na 
utilização dos materiais e meios 
que constituem os instrumentos 
de desenho rigoroso na execução 
dos traçados. 
 
- Algumas vezes consegue 
representar corretamente 
formas reais ou imaginadas 
existentes no espaço organizado. 
 
- Denota dificuldades em em ler 
e interpretar enunciados 
escritos, os quais descrevem 
objetos reais ou imaginários, 
quer do espaço quer do plano. 
 
 
- Mesmo com ajuda, por vezes 
não consegue desenvolver as 
atividades propostas. 
 
 
 
- Não consegue organizar o 
próprio trabalho. 
 
- Por vezes demonstra 
dificuldades em participar de 
forma ativa e colaborante em 
trabalhos de grupo e de 
interação. 

- Apresenta deficiências na 
utilização dos materiais e meios 
que constituem os instrumentos 
de desenho rigoroso na execução 
dos traçados. 
 
- Raramente consegue 
representar corretamente 
formas reais ou imaginadas 
existentes no espaço organizado 
 
- Por vezes não consegue ler e 
interpretar enunciados escritos, 
os quais descrevem objetos reais 
ou imaginários, quer do espaço 
quer do plano. 
 
 
- Mesmo com ajuda não 
consegue a maior parte das vezes 
desenvolver as atividades 
propostas. 
 
 
- Não consegue organizar o 
próprio trabalho. 
 
- Não consegue participar de 
forma ativa e colaborante em 
trabalhos de grupo e de 
interação. 
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Revela níveis de excelência 
na maioria dos parâmetros 
definidos. 

 
- É assíduo e pontual.  
 
 
- Traz sempre o material 
necessário.  
 
 
- Revela bastante organização.  
 
- Cumpre com os prazos 
estabelecidos para a 
apresentação dos trabalhos.  
 
 
- Revela atitudes de segurança 
e higiene no trabalho.  
 
 
- Respeita as regras de 
convivência e trabalho. 
 
 
- Revela bastante autonomia.  
 
 
- Revela bastante interesse nas 
atividades propostas. 
 
 
 - Coopera ativamente com os 
colegas quando necessário. 
 

 
- É geralmente assíduo e 
pontual. 
 
 - Traz geralmente o material 
necessário.  
 
 
- Revela alguma organização.  
 
- Cumpre regularmente com os 
prazos estabelecidos para a 
apresentação dos trabalhos.  
 
 
- Revela regularmente atitudes 
de segurança e higiene no 
trabalho. 
 
 - Respeita regularmente as 
regras de convivência e 
trabalho. 
 
- Revela alguma autonomia.  
 
 
- Revela algum interesse nas 
atividades propostas. 
 
 
- Coopera com os colegas 
quando necessário. 

 
- Nem sempre é assíduo e pontual  
 
 
- Traz poucas vezes o material 
necessário.  
 
 
- Revela pouca organização.  
 
- Raramente cumpre com os prazos 
estabelecidos para a apresentação 
dos trabalhos. 
 
 
 - Raramente revela atitudes de 
segurança e higiene no trabalho. 
 
 
 - Nem sempre respeita as regras de 
convivência e trabalho. 
 
 
- Revela pouca autonomia.  
 
 
- Revela pouco interesse nas 
atividades propostas. 
 
 
- Raramente coopera com os colegas 
quando necessário. 

 

 
-Fraca assiduidade e Pontualidade 
 
 
-Raramente traz o material 
necessário à aula. 
 
 
- Não revela qualquer organização 
 
-Não cumpre prazos estabelecidos 
para apresentação de trabalhos 
 
 
- Não respeita qualquer atitude de 
segurança e higiene no trabalho 
 
 
-Não respeita regras de convivência 
e trabalho 
 
 
- Não revela autonomia 
 
 
- Não revela qualquer interesse nas 
atividades propostas. 
 
 
 
- Não coopera com os colegas. 
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C R I T É R I O S  E S P E C Í F I C O S  D E  A V A L I A Ç Ã O  

 

  Geometria Descritiva A 10º- 11º Ano 

Ano letivo 2017-2018 

 

 

Os critérios de avaliação para o 10º e 11º ano, são alterados com o objetivo de se adaptarem às mais recentes orientações dos órgãos diretivos da escola e legislação, não esquecendo que se 

dirigirem aos cursos orientados para o prosseguimento de estudos em que é central a aquisição de conhecimentos com vista ao sucesso nas provas nacionais das disciplinas. 

 

A avaliação destas disciplinas fundamenta-se em três domínios de competências: 

 

1-.          EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA  

2-.          APREENSÃO DOS CONTEÚDOS DISCIPLINARES - TRABALHOS PRÁTICOS   

3-.          APREENSÃO DOS CONTEÚDOS DISCIPLINARES - TESTES 
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1-.   EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

e 

   2-.     APREENSÃO DOS CONTEÚDOS DISCIPLINARES - TRABALHOS PRÁTICOS  

 

Aspetos avaliados formativamente 

Responsabilidade: 

 Assiduidade / Pontualidade; Manutenção e aprumo dos trabalhos e materiais didáticos; Cumprimento de prazos. 

Relacionamento interpessoal: 

 Cumprimento das regras de conduta de acordo com o regulamento interno. 

 Respeito; cooperação; solidariedade e sociabilidade. 

Realização de trabalhos e/ou exercícios: 

           De forma autónoma, quer na aula quer em casa, e ainda organização do caderno diário e de outros suportes de registo. 

Participação na aula: 

 Interesse e Motivação; Atenção; Participação; Intervenção; Ritmo de trabalho. 

Envolvimento no trabalho: 

 Espírito crítico, de rigor e de confiança; Autonomia; Superação de obstáculos. 
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INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE TESTAGEM: 

 

Registo da observação direta da conduta do aluno durante a aula bem como da realização das atividades desenvolvidas nas aulas ou delas decorrentes. 

A avaliação neste domínio é contínua, sistemática e qualitativa, de acordo com registos de observação. 

Na sua vertente global e final será atribuída uma nota quantitativa de 0 a 200 pontos, com base no seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÕES 

Qualitativa Quantitativa 

Descritiva Registo Pontuação Valores 

Insuficiente I 0-94 0-9 

Suficiente S 95-134 10-13 

Bom B 135-174 14-17 

Muito Bom MB 175-200 18-20 
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3-.        APREENSÃO DOS CONTEÚDOS DISCIPLINARES - TESTES- 75% 

 

INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE TESTAGEM: 

 Teste de avaliação formativa que possibilitam um autocontrole e o ajustamento de estratégias e de conteúdos ás necessidades. 

 Testes de avaliação sumativa expressamente propostos que contribuem para a classificação de cada período 

 Serão aplicados no mínimo 2 destes testes por período; 

 A classificação dos testes sumativos será quantitativa numa escala de 0 a 200  pontos. 

A avaliação ao longo do ano faz-se numa escala de 0 a 20 valores. 
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Conceitos Processos Técnicas 

- Compreender e percecionar as entidades geométricas e 

as suas posições relativas no espaço organizado; 

 

- Compreender os fundamentos teóricos dos sistemas de 

representação plana; 

 

- Interpretar formas representadas; 

 

- Relacionar as projeções de entidades geométricas com a 

sua localização no espaço e vice-versa; 

 

- Interpretar os dados ou de enunciados de problemas; 

 

- Descrever métodos ou processos de resolução. 

- Aplicar os fundamentos teóricos dos sistemas de 

representação plana; 

 

- Representação de entidades geométricas em projeções; 

 

- Aplicar processos construtivos das formas geométricas; 

 

- Selecionar e aplicar métodos de resolução adequados a 

cada problema; 

 

- Aplicar normas gráficas; 

 

- Representar os traçados e notações, tendo em conta a sua 

qualidade técnica; rigor; precisão e legibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


