Critérios de Avaliação
Complemento à Educação Artística 7.º ano

Escola Básica de
Valadares

Áreas de
Competências
- Linguagens
elementares das
artes
- Linguagens e
textos

- Pensamento
crítico e
pensamento
criativo
- Compreensão das
artes no contexto
- Relacionamento
interpessoal
- Desenvolvimento
pessoal e
autonomia

- Sensibilidade
estética e artística
- Saber científico,
técnico e
tecnológico

O aluno é:

Identifica e analisa com um vocabulário específico e
adequado às diferentes narrativas visuais.

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

 INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO

 Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A,
B, G, I, J)

Desenvolve capacidades de apreensão e de interpretação
em diferentes universos visuais.
 EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO
(Re)inventa soluções para criar novas imagens
relacionando conceitos, materiais, meios e técnicas.

Identifica e analisa com um vocabulário específico e
adequado às diferentes narrativas visuais.
 INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Desenvolve capacidades de apreensão e de interpretação
em diferentes universos visuais
 EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO
(Re) inventa soluções para criar novas imagens
relacionando conceitos, materiais, meios e técnicas.

 Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J)
 Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E,
F, H)
 Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)
 Leitor (A, B, C, D, F, H, I)
 Indagador/ investigador (C, D, F, H, I)

INSTRUMENTOS

 Trabalho/projeto
prático individual e/ou
grupo
 Trabalho de pesquisa
 Trabalhos plásticos bi e
tridimensionais
 Observação direta da
participação

70%

 Trabalho desenvolvido
no trabalho de projeto

 Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J)

 Avaliação contínua do
processo
ensino/aprendizagem

 Crítico/ analítico (A, B, C, D, G)

 Grelhas de registo

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

 Auto e heteroavaliação

 Criativo (A, C, D, J)

PONDERAÇÃO

 Cuidador de si e do outro (B,E,F,G)

 Responsabilidade e integridade
 Excelência e exigência
Valores /Atitudes

- Bem-estar, saúde
e ambiente

DESCRITORES DE DESEMPENHO

 APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO

 APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO
60% (Prática)

- Raciocínio e
resolução de
problemas

Domínios

- Informação e
comunicação

10% (Oral e escrita)

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

2018/2019

 Curiosidade, reflexão e inovação

 Respeitador de si e do outro/ responsável/
colaborador

 Cidadania e participação

 Rigoroso/ perseverante/ solidário

 Liberdade

 Reflexivo/ crítico/ criativo

- Consciência e
domínio do corpo
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 Interventivo/ empreendedor, a nível dos
direitos humanos e da sustentabilidade
ecológica
 Cidadão consciente

 Grelhas de registo de
observação direta

30%

