
 

 
 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

Percursos Curriculares Alternativos 

 

ARTES VISUAIS E TRABALHOS OFICINAIS 

AA  aavvaalliiaaççããoo  iinncciiddee  ssoobbrree  aass  aapprreennddiizzaaggeennss  tteennddoo  ppoorr  horizonte as metas para as 

disciplinas homologadas pelo Despacho n.º10874/2012 e os objetivos do currículo 

nacional para as disciplinas de E.V. e E.T. de 2º ciclo. A avaliação em A.V. e T.O. é 

contínua, feita com base no desenrolar dos trabalhos e não em provas criadas 
exclusivamente para o efeito e tem como referência quatro domínios que se 

conjugam para o desenvolvimento de conhecimentos no contexto da Técnica, da 

Representação, do Discurso e do Projeto. 
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DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES 

Organização 

Autonomia 
Respeito pelo outro 

Cuidados de segurança e higiene 

Pontualidade e Assiduidade 
Cumprimento de regras 

Responsabilidade 

Interesse/Empenhamento 
 

 

Coeficiente de 

ponderação 

 

 

30% 

 

DOMÍNIO COGNITIVO E/OU PSICOMOTOR 

CONTEÚDOS / METAS CURRICULARES 

TÉCNICA - REPRESENTAÇÃO - DISCURSO – PROJETO 
 

Indicadores: 

Recolher e organizar dados 
Adquirir e aplicar conceitos / vocabulário específico 

Selecionar e apresentar soluções em função de um problema 

Apresentar propostas criativas 
Saber intervir em iniciativas de valorização patrimonial e 

defesa do ambiente 

Escolher técnicas, materiais e instrumentos adequados 
Seguir instruções técnicas de forma simples 

Aplicar técnicas e instrumentos com correção e oportunidade 

Utilizar diferentes meios de representação e produção 

Observar e registar de forma objetiva 
Ser rigoroso e preciso na apresentação dos produtos finais 
 

O levantamento de dados para avaliação far-se-á através de: 
Produtos técnicos e de expressão; Todos os materiais 

produzidos através das técnicas aplicadas ao longo do 

processo (esquemas, registos gráficos, fichas de trabalho, 
etc.); Observação direta e sistemática das diferentes etapas 

dos trabalhos realizados pelos alunos; Fichas de 

autoavaliação.  

 

Coeficiente de 

ponderação 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 



 

 
 

 

 
A classificação final em cada momento de avaliação resulta da média ponderada, 

arredondada às décimas, das classificações obtidas em todos os elementos de avaliação 

realizados até esse momento, de acordo com a seguinte fórmula: 

 
MÉDIA = classificação obtida no “domínio das atitudes e valores” x 0,3 

 + classificação obtida no domínio cognitivo e/ou psicomotor x 0,7 

 
A classificação interna atribuída no final de cada período letivo é o valor da média anterior, 

com arredondamento às unidades, convertido na escala de 1 a 5. 

 

 


