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DEPARTAMENTO EXPRESSÕES
2.º CICLO
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
GRUPO 240 – EDUCAÇÃO VISUAL

Domínios cognitivos e objetivos gerais a serem avaliados
6.º ANO

1.º, 2.º e 3.º períodos

Técnica
Representação

• Conhece as interações dos objetos no espaço.
• Representa elementos físicos num espaço.
• Domina a representação bidimensional.

Discurso

• Conhece diferentes tipologias de comunicação.
• Distingue códigos e suportes utilizados pela
comunicação.
• Domina a comunicação como um processo de narrativa
visual.

1.º, 2.º e 3.º períodos

• Compreende a geometria enquanto elemento de
organização da forma.
• Reconhece a textura enquanto aspeto visual das
superfícies.
• Explica a estrutura como suporte da forma.
• Domina a representação como instrumento de registo.

• Compreende características e qualidades da cor.
• Reconhece a simbologia e o significado da cor.
• Domina procedimentos sistemáticos e metodológicos.

• Compreende o conceito de património.
• Reconhece o papel e a influência do património na
sociedade.
• Reconhece o papel do discurso no âmbito de trajetórias
históricas.

Projeto

Discurso

Representação

Técnica

5.º ANO
• Conhece materiais riscadores e respetivos suportes
físicos.
• Domina materiais básicos de desenho técnico.
• Domina a aquisição de conhecimento prático.

• Reconhece princípios básicos da criação de um discurso.
• Desenvolve a capacidade de avaliação crítica na criação de
um discurso.
• Domina atividades coordenadas e interligadas, para a
realização de um objetivo.

Instrumentos para a observação das metas atingidas (70%)
25%

Teste de avaliação
45%

Trabalhos bi/tridimensionais
15 de setembro de 2015
O Delegado
_______________________
(Orlando Bruno Fernandes)
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DEPARTAMENTO EXPRESSÕES
2.º CICLO
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
GRUPO 240 – EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

Domínios cognitivos e objetivos gerais a serem avaliados
6.º ANO

Discurso

Representação

Técnica
• Distingue as principais fontes de energia.
• Compreende processos de produção e de transformação
de energia.
• Explora soluções energéticas no âmbito dos operadores
elétricos.
• Domina procedimentos de análise e de sistematização.

Projeto

• Aplica princípios da comunicação tecnológica.
• Desenvolve princípios da comunicação tecnológica.
• Domina a comunicação como um processo de
organização de factos.

1.º, 2.º e 3.º períodos

Técnica
Representação

Discurso
Projeto

• Reconhece tipos de grandeza e respetivos instrumentos
de medição.
• Discrimina a conveniência de medições rigorosas na
execução de trabalhos.
• Domina a representação como instrumento de exposição
rigorosa.

• Conhece a origem e propriedades dos materiais.
• Reconhece processos de transformação das principais
matérias-primas.
• Distingue alterações no meio ambiente determinadas pela
ação humana.
• Domina procedimentos sistemáticos e metodológicos.
• Conhece diversos tipos de movimentos.
• Reconhece operadores mecânicos de transmissão e de
transformação do
• movimento.
• Domina a representação esquemática como registo de
informação.

1.º, 2.º e 3.º períodos

5.º ANO
• Reconhece o papel da tecnologia.
• Discrimina a relevância do objeto técnico.
• Domina a aquisição de conhecimento técnico.

• Distingue a linguagem dos processos de utilização, de
fabrico e de construção.
• Compreende processos técnicos de fabrico e de
construção.
• Domina a comunicação orientada para a demonstração.
• Conhece tipos de estrutura.
• Explorar estruturas no âmbito da forma e função.
• Domina atividades coordenadas e interligadas, para a
realização de um objetivo.

Instrumentos para a observação das metas atingidas (70%)

Teste de avaliação

25%

Trabalhos bi/tridimensionais

45%
15 de setembro de 2015
O Delegado
_______________________
(Orlando Bruno Fernandes)
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DEPARTAMENTO EXPRESSÕES
2º CICLO
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
GRUPO 240 – ARTES PLÁSTICAS (P.C.A.) 5.º ANO TURMAS 5 E 6

15%

COGNITIVO (SABER) E OPERATÓRIOINSTRUMENTAL (SABER-FAZER)

TESTE

ORGANIZAÇÃO E MÉTODO DE
TRABALHO

·
·
·
·

DOMÍNIO PROGRESSIVO DE
TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS/
EXPRESSIVIDADE

APRESENTAÇÃO DO
TRABALHO FINAL

·
·
·
·
·

Trabalha com organização e rigor
Trabalha com segurança e higiene
Pesquisa e recorre a diversas fontes de
informação para recolher informação
Organiza a informação selecionada

10%

Aplica as técnicas corretamente
Utiliza os materiais adequados
Aplica os conhecimentos adquiridos a
novas situações
Cria projetos exequíveis
Expressividade

25%

60%

10%

15 de setembro de 2015
O Delegado
_______________________

