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ESCOLA SECUNDÁRIA INFANTA D. MARIA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Ano letivo 2017/18 

EDUCAÇÃO VISUAL 

Ensino Básico 

 
A avaliação na disciplina é contínua e integra duas componentes: 

 

- A formativa/sumativa, baseada nos trabalhos realizados ao longo do ano; 

- A sumativa, assente em provas elaboradas expressamente para o efeito 

 

Em termos de critérios de avaliação, atribui-se: 

- 80% de importância aos aspetos cognitivos – SABER E SABER FAZER 

- 20% de importância às atitudes, capacidades e valores demonstrados pelo/a aluno/a – 

SABER ESTAR 

 

A recolha de dados para avaliação far-se-á através de: 

→Exercícios e Fichas de trabalho realizados durante as atividades desenvolvidas nas aulas ou 

delas decorrentes (Trabalhos de Casa e Fichas de trabalho propostas); 

→Observação direta das operações realizadas durante a aula (no caderno diário e no quadro); 

→Intervenções orais/ Participação em tempo de aula; 

→Provas de avaliação sumativa; 

→Atitudes reveladas durante as atividades na aula 

 

A avaliação contínua será feita tendo em conta o domínio cognitivo e o domínio das 

Competências Sociais e de Trabalho, refletindo sempre a progressão do aluno em relação ao 

seu nível inicial. 

Os trabalhos práticos nas aulas, o cumprimento das tarefas através das metodologias 

propostas, os dossiês de pesquisa com as matérias diárias, as provam escritas, a apreciação 

verbal fundamentada, o “fazer-se munir” dos materiais necessários para a execução das 

tarefas através da observação direta ou não serão elementos possíveis utilizados para a 

avaliação do aluno. O peso da avaliação dos trabalhos de casa será atribuído ao critério de 

cada professor consoante o interesse/relevância e complexidade dos mesmos, mas a este não 

pode ser atribuída cotação superior a todo e qualquer tipo de trabalho realizado na aula na 

presença do professor. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 

 
SABER E SABER FAZER 

Ao domínio cognitivo / competências específicas da área disciplinar será atribuído 80% - 80 pontos da seguinte forma: 

 

SABER ESTAR 
Ao domínio das Competências Sociais e de Trabalho será atribuído 20% - 20 pontos da seguinte forma: 

 

A) Competências Sociais - 10% 

 

 – Espírito de Cooperação e tolerância (colaboração no trabalho da aula, p. ex. no 

cumprimento das tarefas propostas, colaboração no trabalho de grupo, espírito de 

entreajuda, etc) 

 – Respeito pelas normas pré-estabelecidas e cumprimento de regras (na sala de aula) 

 – Relacionamento interpessoal - Comunicação ( saber ouvir, saber falar, saber intervir, 

adequar o discurso, saber participar na sala de aula )  

 

B) Competências de Trabalho - 10% 

– Interesse e empenho- A capacidade de iniciativa, participação e envolvimento no trabalho 

proposto 

– Organização do material das aprendizagens, relacionada com os métodos de estudo e 

de trabalho – A realização dos trabalhos de casa, cumprimento de prazos de entrega de trabalhos e 

projetos, limpeza dos utensílios, espaços e postos de trabalho 

– Pontualidade 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

2 

 

 

4 

 

4 

 

2 

 

 

 

Formação e alargamento de conceitos……………………………………………………. 

 

Capacidade de expressão /comunicação………………………………………………… 

 

Domínio de técnicas e procedimentos…………………………………………………… 

 

20 

 

30 

 

30 
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A atribuição dos níveis/classificações será feita da seguinte forma: 

Domínio cognitivo + Competências Sociais e de Trabalho Nível 

Insuficiente 

0 a 19 %..................................................................................................................... ........................ 

Insuficiente 

20 a 49%.......................................................................................................................... .................. 

Suficiente 

50 a 69%............................................................................................................................................ 

Bom 

70 a 89%..................................................................................................................... ....................... 

Muito Bom 

90 a 100%.......................................................................................................................................... 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

PERFIL NÍVEL 

Aluno que revela grandes dificuldades de aprendizagem. 

Não mostra qualquer empenho nas atividades da aula ou da escola, quer por falta de 

assiduidade, quer por não cumprimento das regras. 

Tem dificuldades na sua autoavaliação 

1 

Aluno que revela dificuldades de aprendizagem e não atinge as competências 

exigidas. 

Mostra algum empenho na execução das competências específicas e tarefas das aulas. 

2 

Aluno que adquiriu as competências exigidas. 

Mostra empenho no trabalho, participa minimamente nas atividades das aulas. 
3 

Aluno que adquiriu e aplica as competências propostas. 

Demonstra capacidade criativa e algum espírito de iniciativa. 
4 

Aluno que demonstra aptidão na aplicação das competências propostas. 

Demonstra capacidade criativa, participa ativamente nas tarefas da aula e tem um 

bom desempenho 

5 

 

 




