
 

 
CURRÍCULO DAS ÁREAS DISCIPLINARES/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO                                                                                                                

  
8º Ano         Disciplina: Educação Visual 

 

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

 

Técnica 
Metas T8: 1, 2, 3, 4 
 

 Compreender conceitos teórico-científicos do 
fenómeno luz-cor. 

 Reconhecer a importância da luz-cor na 
perceção do meio envolvente. 

 Distinguir características e diferenças entre a 
síntese aditiva e a síntese subtrativa. 

 Dominar a aquisição de conhecimento 
sincrónico e diacrónico. 

 

Representação 
Metas R8: 5, 6, 7, 8 
 

 Conhecer elementos de expressão e de 
composição da forma. 

 Relacionar elementos de organização e de 
suporte da forma. 

 Distinguir elementos de organização na 
análise de composições bi e tridimensionais. 

 Dominar tipologias de representação bi e 
tridimensional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
-Representação rigorosa 
-Concordâncias 
-Oval / Óvulo / Espirais 
-Cor 
-Técnicas e materiais 
-Normalização de traçados 
-Representação do espaço 
-Estrutura/Forma/Função 
-Estruturas arquitetónicas 
-Arcos 
-Arte renascentista 
-Representação expressiva 
-Luz-cor 
-Dinâmica e movimento 
-Relação homem-espaço 
-Representação rigorosa e expressiva 
-Cor / luz - síntese aditiva 
-Cor / pigmento - síntese subtractiva 
-A cor / luz no ambiente 
-Sólidos geométricos 
-Perceção visual da forma 
-Elementos visuais na comunicação 
 
 

 

 
  Aquisição, compreensão e aplicação 
de conhecimentos 
 

 Conhecimento dos conteúdos                            

 Capacidade de pesquisa, seleção e 

organização de informações 

 Domínio do vocabulário específico 

 Utilização correta da língua portuguesa 

como veículo de comunicação 

 Realização dos trabalhos com método e 

organização 

 Cumprimento de prazos 

 
Domínio de técnicas e procedimentos 
 

 Aplicação de técnicas, utilização de 

materiais e utensílios com rigor.  

 Realização de trabalhos de forma 

correta com higiene e segurança 

 
 

Criatividade 

 Realização de atividades com 

criatividade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 Observação direta 

 

 Intervenções na 

aula/opiniões/comentários 

 

 Fichas formativas 

 

 Fichas de registo de 

comportamentos 

 

 Registos de participação oral 

e escrita  

 

 Registos de avaliação contínua 

(grelhas/tabelas de registos 

de observação) 

 

 

 Registos de auto e 

heteroavaliação  

 
 
 

 

 



 

 
Discurso 
Metas D8: 9, 10, 11 
 
 Reconhecer signos visuais, o poder das 

imagens e a imagem publicitária. 

 Aplicar e explorar elementos da comunicação 
visual. 

 Dominar processos de referência e inferência 
no âmbito da comunicação visual. 

 
Projeto 
Metas P8: 12, 13, 14 
 

 Explorar princípios básicos da Arquitetura e 
da sua metodologia. 

 Aplicar princípios básicos da Arquitetura na 
resolução de problemas. 

 Reconhecer o papel da análise e da 
interpretação no desenvolvimento do 
projeto. 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

                                                                                     



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


