
                                                                                                       

           DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/2022 

2º Ciclo do Ensino Básico – EDUCAÇÃO VISUAL – 5º ANO (disciplina/área disciplinar) 

 

DOMÍNIOS  PONDERAÇÃO APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 
 
 

TÉCNICA  

30% 

. Conhecer materiais riscadores, suportes físicos e técnicas simples de 
desenho e pintura. 
. Realizar trabalhos práticos com diferentes materiais riscadores e 
suportes físicos. 
.  Dominar materiais e instrumentos básicos de desenho técnico. 
.  Desenhar e fazer traçados rigorosos com esses instrumentos 

. Participativo ,cooperante, 
responsável, autónomo. 
 
. Interessado, empenhado 
 
. Criativo, expressivo. 
 
. Altruísta. 
 
. Questionador e comunicador. 
 
. Crítico  
ponderado 
 
. Investigador,sistematizador, 
organizador, projetista e realizador. 
 
. Auto-avaliador e hetero-avaliador. 

Fichas formativas / 
sumativas 

 
 Trabalhos 
individuais 

 
 Trabalhos de 

grupo 
 

 Participação na 
aula 

 
Participação em 

exposições 
 

▪Registos de auto e 
heteroavaliação 

REPRESENTAÇÃO 

 
40% 

. Conhecer os diferentes elementos da forma 

. Realizar composições gráficas com o ponto, a linha, a textura... 

. Compreender que o módulo é a unidade de referência que dá origem 
a um padrão. 
. Fazer construções geométricas a partir da linha e da circunferência. 
. Compreender a relação forma/função 
.  Reconhecer o desenho como instrumento privilegiado de registo,  
de expressão e de comunicação visual. 

 
 
 

DISCURSO 
 
 

30% 

. Conhecer, distinguir e utilizar diferentes tipos e meios de 
comunicação; 

. Distinguir os diferentes signos/códigos visuais 

. Comunicar através da narrativa visual -  linguagem mista,  de texto e 
de imagem (banda desenhada). 

   

 
Nota: Os critérios de avaliação deverão traduzir a ponderação relativa que cada um dos domínios específicos, de cada área disciplinar, assume nas Aprendizagens Essenciais. 

Para isso, será necessário deixar de ponderar o domínio das atitudes / valores separadamente dos domínios dos conhecimentos/capacidades. 



PERFIL DE APRENDIZAGENS 

 

DOMÍNIOS 

DESCRITORES DE NÍVEL DE DESEMPENHO 

 Nível 5  Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1  

 

 
TÉCNICA 

. Identifica e utiliza  muito bem 
materiais riscadores, suportes 
físicos e técnicas simples de 
desenho e pintura. 
. Produz excelentes trabalhos 
práticos com diferentes 
materiais riscadores em 
diferentes suportes físicos. 
.  Domina com muita facilidade 
materiais e instrumentos 
básicos de desenho técnico. 
.  Desenha e faz com muito 
rigor traçados  com esses 
instrumentos 

. Identifica e utiliza  bastante 
bem materiais riscadores, 
suportes físicos e técnicas 
simples de desenho e 
pintura. 
. Produz bons trabalhos 
práticos com diferentes 
materiais riscadores em 
diferentes suportes físicos. 
.  Domina bem materiais e 
instrumentos básicos de 
desenho técnico. 
.  Desenha e faz com bastante 
rigor traçados  com esses 
instrumentos 

. Identifica e utiliza 
satisfatoriamente materiais 
riscadores, suportes físicos e 
técnicas simples de desenho 
e pintura. 
. Produz com alguma 
qualidade trabalhos práticos 
com diferentes materiais 
riscadores em diferentes 
suportes físicos. 
.  Domina com alguma 
facilidade materiais e 
instrumentos básicos de 
desenho técnico. 
.  Desenha e faz com algum  
rigor traçados  com esses 
instrumentos 

. Tem muitas dificuldades em 
distinguir materiais riscadores, 
suportes físicos e técnicas 
simples de desenho e pintura. 
. Os trabalhos práticos com 
diferentes materiais riscadores 
e suportes físicos são de baixa 
qualidade técnica e artística 
.  Domina mal materiais e 
instrumentos básicos de 
desenho técnico. 
.  Revela muita dificuldade em 
desenhar e fazer traçados 
rigorosos com esses 
instrumentos 

. Confunde e não distingue os 
materiais riscadores, suportes 

físicos e técnicas simples de 
desenho e pintura. 

. Não consegue realizar 
trabalhos práticos com 

diferentes materiais riscadores 
e suportes físicos  

.  Não domina materiais e 
instrumentos básicos de 

desenho técnico. 
.  Revela incapacidade e falta de 
destreza para  desenhar e fazer 
traçados rigorosos com esses 

instrumentos 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

.Conhece muito bem os 
diferentes elementos da forma. 
. Realizar composições gráficas 
com o ponto, a linha, a 
textura... de elevada qualidade. 
.Concebe módulos e cria 
padrões invulgares  . 
.Faz construções geométricas a 
partir da linha e da 
circunferência  com muito rigor. 
.Distingue com grande 
facilidade a função a partir da 
forma. 
.O desenho é um instrumento 
privilegiado de registo,  de 
expressão e de comunicação 
visual. 

.Conhece bem os diferentes 
elementos da forma. 
. Realizar composições 
gráficas com o ponto, a linha, 
a textura... com qualidade. 
.Concebe módulos e cria 
padrões de boa qualidade 
artística  . 
.Faz construções geométricas 
a partir da linha e da 
circunferência  com bastante 
rigor 
.Distingue facilmente 
 a função a partir da forma. 
.O desenho é um instrumento  
de registo,  de expressão e de 
comunicação visual bem 
desenvolvido 

.Conhece alguns elementos 
da forma. 
. Realizar composições 
gráficas satisfatórias com o 
ponto, a linha, a textura...  
.Concebe módulos e cria 
padrões de qualidade 
mediana.  . 
.Faz construções geométricas 
a partir da linha e da 
circunferência  com algum 
rigor 
.Distingue com alguma 
facilidade a função a partir da 
forma. 
.O desenho é um instrumento  
de registo,  de expressão e de 
comunicação visual 

.Conhece mal os diferentes 
elementos da forma. 
. Realizar composições gráficas 
com o ponto, a linha, a 
textura... de fraca qualidade. 
.Não concebe módulos de 
qualidade mínima e  cria 
padrões desregradamente  . 
.Faz débeis construções 
geométricas a partir da linha e 
da circunferência. 
.Distingue com dificuldade a 
função a partir da forma. 
.O desenho é um instrumento 
privilegiado de registo,  de 
expressão e de comunicação 
visual muito toscas. 

. Não conhece  os diferentes 
elementos da forma. 
. Não realiza composições 
gráficas com o ponto, a linha, a 
textura...  
.Não concebe módulos nem 
cria padrões . 
.Não consegue fazer 
construções geométricas a 
partir da linha e da 
circunferência . 
.Distingue,apenas em alguns 
objetos a função a partir da 
forma. 
.O desenho é um instrumento 
privilegiado de registo,  de 
expressão e de comunicação 
visual ilegíveis. 



 

  

Satisfatoriamente 
desenvolvido 

 

 

DISCURSO 

. Conhece, distingue e utiliza 
com muita facilidade diferentes 
tipos e meios de comunicação; 
. Distingue muito bem todos os 
diferentes signos/códigos 
visuais 
. Comunica excelentemente 
através da narrativa visual -  
linguagem mista,  de texto e de 
imagem (banda desenhada). 

. Conhece, distingue e utiliza 
com bastante facilidade 
diferentes tipos e meios de 
comunicação; 
. Distingue  bem todos os 
diferentes signos/códigos 
visuais 
. Comunica facilmente 
através da narrativa visual -  
linguagem mista,  de texto e 
de imagem (banda 
desenhada). 

. Conhece, distingue e utiliza 
com  alguma facilidade 
diferentes tipos e meios de 
comunicação; 
. Distingue mais ou menos 
todos os diferentes 
signos/códigos visuais 
. Comunica de forma 
satisfatória através da 
narrativa visual -  linguagem 
mista,  de texto e de imagem 
(banda desenhada). 

. Conhece, distingue e utiliza 
com bastante  dificuldade  
diferentes tipos e meios de 
comunicação; 
. Distingue apenas alguns dos 
diferentes signos/códigos 
visuais 
. Comunica com muita 
dificuldade através da narrativa 
visual -  linguagem mista,  de 
texto e de imagem (banda 
desenhada). 

.  Não conhece,  não distingue e 
utiliza muito mal diferentes 
tipos e meios de comunicação; 
. Confunde todos os diferentes 
signos/códigos visuais 
. Não comunica através da 
narrativa visual -  linguagem 
mista,  de texto e de imagem 
(banda desenhada). 

      


