
Disciplina: Educação Visual
Ano: 7º / 8º/ 9º

Domínios / Temas Fator de
ponderação Aprendizagens Específicas Descritores do Perfil dos

Alunos
Instrumentos de

avaliação

Apropriação e
Reflexão; 30%

- Refletir sobre as manifestações culturais do
património local e global; 
- Dominar os conceitos de plano, ritmo,
enquadramento, espaço, estrutura, luz-cor,
enquadramento, entre outros;
- Reconhecer a importância das imagens como
meios de comunicação de massas, capazes de
veicular diferentes significados; 
-Enquadrar os objetos artísticos de diferentes
culturas e períodos históricos, tendo como
referência os saberes da História da Arte;

Conhecedor/ sabedor/ culto/
informado

 (A, B, G, I, J)

Criativo (A, C, D, J)

- Registos de
observação direta;
- Trabalho de grupo;
- Trabalho autónomo;
- Trabalhos de
pesquisa;
- Apresentações de
trabalhos;
- Participação em
projetos;
- Diário Gráfico;
- Visitas de estudo; 
- Fichas de trabalho; 
- Fichas de avaliação.

Para avaliação de cada
contexto de aprendizagem
será sempre contemplado:
Técnica;
Representação; Discurso;

Projeto.

 Interpretação e
Comunicação; 30%

- Compreender a importância da interrelação
dos saberes da comunicação visual nos processos
de contemplação e de fruição do mundo; 
-Relacionar o modo como os processos de
criação interferem na(s) intencionalidade(s) dos
objetos artísticos;
-Perceber os “jogos de poder” das imagens e da
sua capacidade de mistificação ou
desmistificação do real; 
- Interrogar os processos artísticos para a
compreensão da arte contemporânea; 
- Transformar os conhecimentos adquiridos em
novos modos de apreciação do mundo;

Crítico/Analítico (A, B, C, D,
G)

Indagador/ Investigador (C,
D, F, H, I)



Experimentação
e Criação.

40% - Experimentar, individualmente ou em grupo,
diversos materiais e suportes - analógicos e
digitais - nas suas produções, para a
concretização de ideias e de temáticas; 
- Articular conceitos (espaço, volume, cor, luz,
movimento, estrutura, forma, ritmo),
referências, experiências, materiais e suportes
nas suas composições plásticas;
- Manifestar expressividade nos seus trabalhos
através da seleção de materiais, suportes,
técnicas, conceitos, temáticas e
intencionalidades;
- Justificar a intencionalidade das suas
composições, recorrendo a critérios de ordem
estética (vivências, experiências e
conhecimentos);
-Organizar exposições em diferentes formatos –
físicos e/ou digitais - individuais ou de grupo,
selecionando trabalhos tendo por base os
processos de análise, síntese e comparação, que
conjugam as noções de composição e de
harmonia, de acordo com o objetivo
escolhido/proposto;
-Selecionar, de forma autónoma, processos de
trabalho e de registo de ideias que envolvem a
pesquisa, investigação e experimentação;

Respeitador da diferença/ do
outro (A, B, E, F, H)

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

Questionador (A, F, G, I, J)
Comunicador (A, B, D, E, H)

Valores a avaliar, de forma transversal, nos diferentes contextos:

Responsabilidade e
integridade                           

Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias
ações; ponderar as ações próprias e alheias em função do bem comum.

Excelência e exigência          Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de
si e dos outros; ter sensibilidade e ser solidário para com os outros.



Curiosidade, reflexão e
inovação                              

Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e
aplicações.

Cidadania e participação       Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos;
negociar a solução de conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando
a iniciativa e sendo empreendedor.

Liberdade   Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no
respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum.

NÍVEIS DE DESEMPENHO

DOMÍNIO
S

MI I S B MB

APROP
RIAÇÃO

E
REFLEX

ÃO

•Não revela conhecimento de
elementos de expressão e de
composição da forma. 
•Não revela reconhecimento do
poder das imagens. 
•Não revela reconhecimento do
papel da análise e da
interpretação no
desenvolvimento do projeto.

• Revela pouco conhecimento
de elementos de expressão e de
composição da forma. •Revela
pouco reconhecimento do
poder das imagens. 
•Revela pouco reconhecimento
do papel da análise e da
interpretação no
desenvolvimento do projeto.

• Revela conhecimento de
elementos de expressão e de
composição da forma. 
•Revela reconhecimento do
poder das imagens. 
•Revela reconhecimento do
papel da análise e da
interpretação no
desenvolvimento do projeto.

• Revela bom conhecimento de
elementos de expressão e de
composição da forma. •Revela
bom reconhecimento do poder
das imagens. •Revela bom
reconhecimento do papel da
análise e da interpretação no
desenvolvimento do projeto.

• Revela claramente conhecimento de
elementos de expressão e de composição da
forma. 
•Revela claramente no reconhecimento do
poder das imagens. 
•Revela claramente no reconhecimento do
papel da análise e da interpretação no
desenvolvimento do projeto.

INTERP
RETAÇÃ

O E
COMU

NICAÇÃ
O

• Não revela conhecimento no
relacionamento de elementos
de organização e de suporte da
forma. 
•Não revela conhecimento na
distinção de elementos de
organização na análise de
composições bi/tridimensionais.

•Não revela conhecimento na
compreensão da importância da
inter-relação dos saberes da
comunicação visual.

• Revela pouco conhecimento
no relacionamento de
elementos de organização e de
suporte da forma. 
• Revela pouco conhecimento
na distinção de elementos de
organização na análise de
composições bi/tridimensionais.

• Revela pouco conhecimento
na compreensão da importância
da inter-relação dos saberes da
comunicação visual.

•Revela conhecimento no
relacionamento de
elementos de organização e
de suporte da forma. 
•Revela conhecimento na
distinção de elementos de
organização na análise de
composições
bi/tridimensionais.
•Revela conhecimento na
compreensão na importância
da inter-relação dos saberes
da comunicação visual.

•Revela bom conhecimento no
relacionamento de elementos
de organização e de suporte da
forma. 
•Revela bom conhecimento na
distinção de elementos de
organização na análise de
composições bi e
tridimensionais. 
•Revela bom conhecimento na
compreensão na importância da
inter-relação dos saberes da
comunicação visual

•Revela claramente no relacionamento de
elementos de organização e de suporte da
forma. 
•Revela claramente na distinção de elementos
de organização na análise de composições bi e
tridimensionais. 
• Revela claramente conhecimento na
compreensão da importância da inter-relação
dos saberes da comunicação visual.



EXPERI
MENTA
ÇÃO E

CRIAÇÃ
O

• Não revela domínio de
instrumentos de registo,
materiais e técnicas de
representação. 
•Não revela domínio de
tipologias de representação
expressiva. 
•Não revela domínio de
tipologias de representação
bi/tridimensionais. 
• Não revela domínio na
aplicação e exploração de
elementos da linguagem visual.
•Não revela domínio na
aplicação de princípios básicos
da organização e representação.

•Revela pouco domínio de
instrumentos de registo,
materiais e técnicas de
representação. 
•Revela pouco domínio de
tipologias de representação
expressiva. 
•Revela pouco domínio de
tipologias de representação
bi/tridimensionais.
•Revela pouco na aplicação e
exploração de elementos da
linguagem visual. 
•Revela pouco domínio na
aplicação de princípios básicos
da organização e representação.

•Revela domínio de
instrumentos de registo,
materiais e técnicas de
representação. 
•Revela domínio de
tipologias de representação
expressiva. •Revela domínio
de tipologias de
representação
bi/tridimensionais. 
•Revela domínio na aplicação
e exploração de elementos
da linguagem visual. 
•Revela domínio na aplicação
de princípios básicos da
organização e representação.

•Revela bom domínio de
instrumentos de registo,
materiais e técnicas de
representação. 
•Revela bom domínio de
tipologias de representação
expressiva. 
•Revela bom domínio de
tipologias de representação
bi/tridimensionais. 
•Revela bom domínio na
aplicação e exploração de
elementos da linguagem visual. 
•Revela bom domínio na
aplicação de princípios básicos
da organização e representação.

•Revela claramente domínio de instrumentos
de registo, materiais e técnicas de
representação. 
•Revela claramente domínio de tipologias de
representação expressiva. 
•Revela claramente domínio de tipologias de
representação bi/tridimensionais. 
•Revela claramente domínio na aplicação e
exploração de elementos da linguagem visual.
•Revela claramente domínio na aplicação de
princípios básicos da organização e
representação.


