
LEGENDA: - A (linguagens e texto); 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) e J (consciência e domínio do corpo). 

 

Agrupamento de Escolas de S. João da Pesqueira – Código 151919 
 

Escola Básica 2,3/S de São João da Pesqueira – Código 346287 

Disciplina: Educação Visual             Critérios de Avaliação  2º Ciclo              Ano letivo: 2021/2022 

Competências 
Descritores 

do perfil do 

aluno 

Avaliação 

Formativa 

Avaliação sumativa 

Instrumentos de Avaliação 
Avaliação 5ºAno 6ºAno 

CONHECIMENTOS 

Aquisição e 
compreensão 

de conteúdos 

(A, C, D, F, 

G, I; H, J) - Fichas formativas 

 

- Conhecimento de 

ferramentas e utensílios 

 

- Conhecimento dos 
materiais 

 

- Esboços 

 

- Apresentações orais 

 

- Debates sobre os conteúdos 

apresentados 

 

 

Testes e/ou fichas de avaliação 20% 

25% 25% Pesquisa /participação  
(Participação em todas as atividades propostas, de 

pesquisa e de registo no caderno diário) 

5% 

CAPACIDADES 
Aplicação de 
conhecimentos 

(A, B, C, D, 

F, H, I) 

Trabalhos práticos 

(Registo de observação baseado no desenvolvimento 

das diferentes fases do trabalho e na sua conclusão, 
apresentação final e rigor) 

20% 

55% 55% 

Aplicação de conhecimentos 
(Registo de observação baseado na progressão na 

aprendizagem e no desenvolvimento e aplicação dos 

saberes) 

15% 

Aplicação de técnicas 

(Registo de observação baseado na aplicação correta 

de técnicas, na utilização de diferentes materiais e no 

manuseamento dos utensílios) 

15% 

Criatividade/Originalidade 

(Registo de observação da criatividade e 

originalidade dos trabalhos) 

5% 

ATITUDES 
Atitudes e 
valores 

(E, F, G, J) 

Cumprimento das normas da escola 

(Ser assíduo e pontual, respeito pelos outros,  

civismo, utilizar linguagem apropriada ao contexto de 

sala de aula e aceitar as críticas.) 

5% 

20% 20% 
Atenção/Interesse 

(Mostrar interesse  nas atividades propostas e realizá-

las cumprido os prazos estabelecidos) 

5% 

Materiais/ Empenho /Responsabilidade 

(Trazer o material necessário e mantê-lo organizado e 

em bom estado e revelar empenho nas tarefas 

propostas) 

10% 
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