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Critérios específicos de Avaliação de Educação Visual - 2.º Ciclo 
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Apropriação e reflexão Aprende os saberes da comunicação visual e compreende a simbologia das linguagens artísticas. 
Identifica e analisa com vocabulário específico as diferentes narrativas visuais. 
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Registos de 

observação direta 

nos níveis de: 

pontualidade; 

material necessário; 

trabalhos de casa; 

execução de tarefas 

propostas; 

apresentação de 

trabalhos; 

comportamento; 

responsabilidade; 

empenho; 

participação; 

cooperação; 

autonomia; 

aquisição de 

conhecimentos; 

intervenções orais; 

trabalhos individuais 

ou em grupo; fichas 

de avaliação. 

Interpretação e comunicação Desenvolve capacidades de apreensão e interpretação no contacto com diferentes universos culturais. 

Experimentação e criação Aplica os conhecimentos adquiridos em experimentações plásticas.  
(Re)inventa soluções para a criação de novas imagens relacionando conceitos, materiais, meios e 
técnicas. 

Relacionamento 
interpessoal / 
desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia 

Adequa comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição.  
Cuidador de si e do outro (B, E, F, G) 
Trabalha em equipa e usa diferentes meios para comunicar. Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 
Interage com tolerância, empatia e responsabilidade. Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J) 
É confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados de aprendizagem. Respeitador 
da diferença/ do outro (A, B, E, F, H) 

 Total 100%   

 
 
 

Aprovado em Conselho Pedagógico em 23 de outubro de 2019 

A professora: Marília Falcão               

A Coordenadora de Departamento: Laurinda Gonçalves 

  Áreas de desenvolvimento (Perfil do Aluno) 

A- Linguagem e textos; B- Informação e comunicação; C- Raciocínio e resolução de problemas; D- Pensamento crítico e pensamento criativo; E- Relacionamento interpessoal; F- Desenvolvimento pessoal e autonomia; G- 

Bem-estar, saúde e ambiente; H- Sensibilidade estética e artística; I- Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e domínio do corpo. 
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