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Departamento: Expressões                                                                                                                                          Ano de escolaridade:  5º e 6º Ano 

Disciplina: Educação Visual 

Domínios de 
Avaliação/ 

Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Áreas de 
competências e 
valores do Perfil 

do Aluno 

Instrumentos 
de avaliação 

Insuficiente 
Revela dificuldade 

em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela facilidade 

em: 

Muito Bom 
Revela bastante 
facilidade em: 

Apropriação e 
Reflexão 

 
20% 

 Compreender a linguagem das artes visuais 

 Identificar manifestações culturais do património, utilizando vocabulário específico e 
adequado 

 Reconhecer manifestações artísticas em diferentes contextos culturais e épocas 

 Analisar narrativas visuais, tendo em conta as técnicas e tecnologias artísticas (pintura, 
desenho, escultura, fotografia, banda desenhada, artesanato…) 

 Expressar graficamente, desenvolvendo o pensamento crítico e analítico 

 Mobilizar saberes: percecionar, selecionar e organizar os dados para expressar as suas ideias, 
utilizando diferentes meios e processos 

 Pesquisar: recolher e registar informações em diversos suportes 

 Selecionar autonomamente informação relevante para os seus trabalhos 

 Adequar os diferentes materiais e suportes na realização dos seus trabalhos 

 Descrever qualidades formais, físicas e expressivas dos objetos artísticos com vocabulário 
adequado 

Conhecedor/ 
sabedor/culto/ 

informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 
Criativo 

(A, C, D, J) 
 

a, b, c, d, e 

Avaliação 
diagnóstica 
Grelhas de 
observação direta 
Fichas formativas 
de trabalho 
Fichas de 
avaliação/ 
Testes 
Relatórios 
Caderno diário  
Grelhas de 
avaliação 
sumativa  

Interpretação e 
Comunicação 

 
30% 

 

 Conhecer os diferentes valores/significados dos elementos das artes visuais, consoante o 
contexto, as culturas e as intenções 

 Interpretar a cultura visual verbalizando os significados, processos e intencionalidades dos 
objetos artísticos 

 Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual (luz, cor, espaço, forma, movimento, 
ritmo; proporção, desproporção, entre outros), com intencionalidade e sentido crítico 

 Expressar ideias nas suas experiências plásticas, utilizando intencionalmente diferentes meios 
e processos (pintura, escultura, desenho, fotografia, multimédia, entre outros) 

 Partilhar ideias numa atitude de encontrar soluções e compreensão do ponto de vista dos 
outros; manifestar disponibilidade para atentar às necessidades dos seus pares; desenvolver 
cooperação  

 Propor e exercitar formas de participação na comunidade escolar; selecionar elementos de 
natureza diversa (plástica, escrita, entre outros) para organização de atividades (exemplo: 
mostras de trabalhos, exposições)   

 Descrever (oralidade/escrita) de procedimentos, técnicas e materiais 

 Apreciar/avaliar de forma fundamentada os seus trabalhos e os trabalhos dos seus pares, 
utilizando uma linguagem adequada 

Indagador/ 
Investigador 

(C, D, F, H, I) 
 

Sistematizador/ 
Organizador 
(A, B, C, I, J) 

Respeitador da 
diferença/do outro 

(A, B, E, F, H) 
Cuidador de si e do 

outro 
(B, E, F, G) 

Participativo/ 
colaborador 

(B, C, D, E, F) 

a, b, c, d, e 

Avaliação 
diagnóstica 
Grelhas de 
observação direta 
Fichas formativas 
Fichas de 
Unidade de 
Trabalho (UT)  
Grelhas de 
avaliação 
sumativa 
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Experimentação 
e Criação 

 
50% 

 Ser portador do material imprescindível e selecionar recursos disponíveis  

 Organizar os espaços e os materiais de acordo com as regras definidas 

 Construir ideias e seu desenvolvimento em trabalhos práticos, mobilizando as etapas do 
processo artístico (pesquisa, investigação, experimentação e reflexão) 

 Recorrer a vários processos de registo de ideias (produção de textos, esboços, projetos, entre 
outros), de planeamento e de trabalho 

 Aplicar caraterísticas do trabalho artístico (sistemático, reflexivo e pessoal) no 
desenvolvimento do seu sistema próprio de trabalho 

 Empenhar-se e ser autonomo no trabalho individual, realizando a maioria das atividades/ 
tarefas; conclusão dos trabalhos no tempo previsto 

 Participar ativamente com persistência e responsabilidade em todas as atividades propostas 

 Inventar soluções para a resolução de problemas no processo de produção artística; superar 
dificuldades 

 Dominar diferentes materiais e suportes na realização dos trabalhos, experimentando e 
ajustando técnicas e materiais à intenção expressiva das suas representações (produtos finais) 

 Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas adquiridos 

 Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando a organização dos elementos 
visuais com ideias e temáticas, inventadas ou sugeridas 

 Desenvolver processos de análise e de síntese através de atividades de comparação de 
imagens e de objetos 

 Utilizar com eficiência da linguagem oral e escrita e da linguagem visual, usando vocabulário 
específico 

Responsável/ 
autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
 

 
Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
 

Questionador 
(A, F, G, I, J) 

 
 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
Autoavaliador 

(transversal às áreas 
 

a, b, c, d, e 
 

 
 
 
 
Grelhas de 
observação direta 

Fichas formativas 

Grelhas de 
avaliação 
sumativa 

Escalas 

Fichas de 
autoavaliação/ 
Fichas de 
Unidade de UT 

Legenda: 

Áreas de competência do perfil do aluno 
A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e 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 
Áreas de valor do perfil do aluno   
a) Responsabilidade e integridade; b) Excelência e exigência; c) Curiosidade, reflexão e inovação; d) Cidadania e participação; e) Liberdade 

 

 


