
 

CURRÍCULO DAS ÁREAS 
DISCIPLINARES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO                                                                                                                

 
7º Ano      Disciplina: Educação Visual 

 

Metas Curriculares: Domínios/Objetivos Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação Instrumentos de Avaliação 

 

Técnica 
Metas T7: 1, 2, 3, 4 

 
 Diferenciar materiais básicos de desenho 

técnico na representação e criação de 
formas. 

 Conhecer formas geométricas no âmbito dos 
elementos da representação. 

 Relacionar sistemas de projeção e codificação 
na criação de formas. 

 Dominar a aquisição de conhecimento 
geométrico. 

 

Representação 
Metas R7: 5, 6, 7, 8 
 

 Dominar instrumentos de registo, materiais e 
técnicas de representação. 

 Reconhecer o papel do desenho expressivo na 
representação de formas 

 Aplicar tecnologias digitais como instrumento 
de representação. 

 Dominar tipologias de representação 
expressiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1º Período 
Conteúdos 

 
Desenho de observação 
Representação linear 
Claro- escuro 
 

Conhecimentos e capacidades 
 
Entender visualmente a perspectiva 
recorrendo representação através 
do desenho de observação. 
 
Compreender, através da 
representação de formas, os 
processos subjacentes à percepção  
 
Identificar os elementos que 
constituem uma forma volumétrica: 
superfícies, arestas e vértices. 
 

Conteúdos 
 

Desenho geométrico 
Construções 
 

Conhecimentos e capacidades 
 
Entender o desenho como um meio 
para a representação rigorosa das 
formas. 
Compreender a geometria plana 
como princípio organizador das 
formas. 
 
Entender os elementos visuais 
 

 
  Conhecimentos e capacidades 
 
 
Aquisição, compreensão e aplicação de 
conhecimentos 

 Conhecimento de conteúdos                            

 Capacidade de pesquisa, seleção e 
organização de informações 

 Domínio do vocabulário específico 

 Utilização correta da língua portuguesa 
como veículo de comunicação 

 Comunicação estruturada, oportuna e 
adequada ao contexto 

 Cumprimento de prazos 
 

Domínio de técnicas e procedimentos 

 Aplicação de técnicas, materiais e 
utensílios de forma correta e segura 

 Realização de trabalhos com rigor e 
higiene 

 
Criatividade 

 Realização de atividades com método e 
criatividade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atitudes e valores 

 
 
  
 
Observação direta 
 
Participação no trabalho de aula  
 
Intervenções na 
aula/opiniões/comentários 
 
 
Fichas de registo de 
comportamentos 
 
Registos de participação oral e 
escrita  
 
Trabalhos individuais e em grupo  
 
 
Grelhas/tabelas de registos de 
observação  
 
Auto e hétero avaliação 
 
 

 

 



 

 
 
Discurso 
Metas D7: 9, 10, 11, 12 
 
 Compreender a noção de superfície e de 

sólido. 

 Distinguir elementos de construção de 
poliedros 

 Compreender e realizar planificações 
geométricas de sólidos  

 Dominar tipologias de discurso geométrico bi 
e tridimensional. 

 
 
 
Projeto 
Metas P7: 13, 14,15 
 

 Explorar princípios básicos do Design e da sua 
metodologia. 

 Aplicar princípios básicos do Design na 
resolução de problemas. 

 Reconhecer o papel da observação no 
desenvolvimento do projeto. 

 
 
 
  
 
 
 

 

2º Período 
 

Conteúdos 
Visão e percepção 
Cor  
Propriedades da cor 
Psicologia da cor 
 

Conhecimentos e 

capacidades 
Perceber que é através da luz e da 
visão que percepcionamos a cor 
Identificar as cores primárias, 
secundárias e complementares na 
síntese subtractiva. 
Entender o desenho como um meio 
para a representação rigorosa das 
formas. 
 

Conteúdos 
Pop-up desenho a três dimensões 
Desenho geométrico 
Plano 
 

Conhecimentos e 
capacidades 
Entender o desenho como um meio 
para a representação rigorosa das 
formas. 
Compreender a geometria plana 
como princípio organizador das 
formas. 
Entender os elementos visuais. 
 

 
 
 
 
3º Período 
 

 
Empenho e responsabilidade no 
trabalho individual e de grupo 

 Desenvolvimento do trabalho com 
responsabilidade e organização 

 Cumprimento de regras de trabalho e 
segurança 

 Responsabilidade por realizar 
integralmente os trabalhos propostos 

 Empenhamento e vontade de aprender 

 Assiduidade e pontualidade  

 Colaboração na arrumação e limpeza 
do espaço de trabalho 

 Participação no trabalho 
 
Sociabilidade 

 Relacionamento interpessoal 
(Capacidade de trabalhar em grupo 
e/ou em projetos comuns) 

 Disponibilidade para ajudar os colegas 

 Respeito pelas opiniões e atitudes dos 
outros 

 
Autonomia 

 Desenvolvimento do trabalho por 
iniciativa própria 

 Resolução autónoma de problemas e 
tomada de decisões 

 Capacidade de avaliar (auto e 
heteroavaliação) 

 



 

Conteúdos 
Publicidade  
O cartaz publicitário 
Mensagem visual 
Logotipos  
 

Conhecimentos e 
capacidades 
Utilizar a estratégia da publicidade 
para comunicar conceitos com 
eficácia. 
Perceber o caracter comunicativo e 
visual da publicidade. 
Identificar os canais mais utilizados 
em publicidade. 

 
 
 

 

                                                                                     



 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

EDUCAÇÃO VISUAL/ EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA/ COMUNICAÇÃO VISUAL 

2º/ 3º ciclos 

 

 (Metas EV / CV) 

Aquisição e aplicação de conhecimentos 

Domínio das técnicas e instrumentos de trabalho 

Criatividade e fruição das qualidades estéticas 

Investigação e organização da informação 

Participação e empenho nas atividades/tarefas  

Correção da expressão e comunicação em língua portuguesa 

 

(Metas de ET) 

Aquisição e aplicação de conhecimentos 

Participação e empenho nas atividades /tarefas 

Cumprimento de prazos e regras de trabalho 

Investigação e organização da informação 

Responsabilidade e autonomia na resolução de problemas 

Domínio dos materiais e instrumentos de trabalho 

Correção na expressão oral e escrita, em língua portuguesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Critérios de avaliação: diferentes graus de consecução 
 

Disciplina: ET, EV, EC 

 Apetos possíveis de serem observados 

Nível 
1 O aluno não participa nos trabalhos propostos, demonstrando 

grande falta de 

empenho  no  cumprimento das tarefas. 

- Não respeita as regras de funcionamento da sala de aula. 

- Não evidencia nenhum progresso na sua aprendizagem. 

 

Nível 
2 O aluno não evidencia progresso relevante na sua 

aprendizagem revelando falta de empenho no cumprimento 

das tarefas. 

Evidencia grandes dificuldade em: 

- Adquirir, compreender e utilizar os conhecimentos em 

novas situações; 

- Investigar e organizar a informação; 

- Dominar a s técnicas e os instrumentos de trabalho; 

- Participar nos trabalhos propostos; 

- Cumprir as regras de trabalho; 

- Cumprir os prazos estabelecidos; 

- Exprimir-se com correção, oralmente e por escrito. 

 

Nível 
3 Embora o aluno revele dificuldades, a sua participação e 

trabalho permitem-lhe progredir na sua aprendizagem. 

O aluno revela alguma dificuldade em: 

- Adquirir, compreender e utilizar os conhecimentos em 

novas situações; 

- Investigar e organizar a informação; 

- Dominar a s técnicas e os instrumentos de trabalho; 

- Na concretização dos trabalhos propostos, demonstrando 

pouca autonomia e persistência; 

- Cumprir as regras de trabalho; 

- Cumprir os prazos estabelecidos; 

- Exprimir-se com correção, oralmente e por escrito. 

 

Nível 
4 O aluno evidencia significativo progresso na sua 

aprendizagem, demonstrando empenho. 

O aluno revela facilidade em: 

- Adquirir, compreender e utilizar os conhecimentos em 

novas situações; 

- Investigar e organizar a informação; 

- Dominar a s técnicas e os instrumentos de trabalho; 

- Participar de forma ativa e criativa nos trabalhos 

propostos, com autonomia, persistência e rigor; 

- Cumprir as regras de trabalho; 

- Cumprir os prazos estabelecidos; 

- Exprimir-se com correção, oralmente e por escrito. 

 

Nível 
5 

 

O aluno evidencia elevado progresso na sua 

aprendizagem, demonstrando muito empenho. 

O aluno revela grande facilidade em: 



 

- Adquirir, compreender e utilizar os conhecimentos 

adquiridos em novas situações; 

- Investigar e organizar a informação; 

- Dominar a s técnicas e os instrumentos de trabalho; 

- Participar de forma ativa e criativa nos trabalhos 

propostos, com autonomia, persistência e rigor; 

- Cumprir as regras de trabalho; 

- Cumprir os prazos estabelecidos; 

- Exprimir-se com correção, oralmente e por escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


