Escola Básica e Secundária da Povoação
Critérios Gerais De Avaliação EDUCAÇÃO VISUAL
3º Ciclo do ensino básico - 7º, 8º e 9º ano

ano letivo 2016/2017

Os objetivos da disciplina de Educação Visual são:


Contribuir para melhorar progressivamente as aprendizagens aferidas;



Desenvolver a criatividade;



Intervir no envolvimento visual como forma de melhorar a qualidade de vida;



Promover a valorização do património artístico e cultural;



Manter os alunos ativos e motivados;



Desenvolver projetos com outras disciplinas permitindo a transferência de saberes;



Manter na sala de aula um clima de descontração responsável e disciplinado, favorável ao processo de
ensino/aprendizagem;



Criar métodos e hábitos de trabalho;



Desenvolver o sentido social através do trabalho de grupo, da gestão de materiais e equipamentos coletivos
e da partilha de espaços de trabalho;



Utilizar a empatia e o reforço positivo como formas de elevar as expectativas dos alunos com mais
dificuldades e melhorar a sua autoestima.

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO
Conhecimentos e capacidades

Peso
90%

Desenvolvimento das aprendizagens

Atitudes e valores

Peso
10%

Responsabilidade / Sociabilidade

CRITÉRIOS ESPECIFICOS DE EDUCAÇÃO VISUAL
PESO

Unidades de trabalho
DOMÍNIOS
Técnica
Representação

Discurso
Projeto

DOMÍNIOS
Responsabilidade
Sociabilidade

INDICADORES
- Aquisição e aplicação de conhecimentos teórico práticos
- Ampliar as aptidões específicas
- Domínio dos instrumentos
- Concretização dos trabalhos
- Domínio das técnicas
- Demostra criatividade e originalidade
- Compreensão dos conceitos
- Uso da comunicação para explicar, justificar e expor ideias
- Aplicação e exploração do conceito
- Organiza as ideias com clareza

INDICADORES
- Assiduidade e pontualidade
- Material necessário
- Respeito pelas regras estabelecidas
- Assume os seus atos

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
- Trabalhos individuais
- Trabalhos de grupo
- Portfólio trimestral
- Grelhas de registo
- Observação direta

Total
5%
10%
10%
5%
10%
20%
5%
5%
10%
10%

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
- Grelhas de registo
- Observação direta
- Auto avaliação

90%

Total
2%
3%
3%
2%

10%

NOTA: Esta avaliação decorre ao longo do ano sendo que os parâmetros acima referidos
deverão se verificar no fim de cada unidade de trabalho o que poderá significar um ou mais trabalhos
aglutinados.

Grupo 600_Artes Visuais
Teresa Farmhouse

Escola Básica e Secundária da Povoação
Critérios Gerais De Avaliação EDUCAÇÃO VISUAL

LISTA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A DISCIPLINA DESDE 1ºPERIODO
Quantidade
1
1 cada
1
1
1 caixa
1 caixa
2
1
1
1
1
2
1 cada
2 caixa
1
1
1

Material

Usado ou Novo




















x
x
x
x
x
x

Capa A3
Lápis HB_2B
Borracha branca
Afia lápis
Lápis de cor
Pontas de feltro
Cola
Tesoura
X-acto
Régua de 50 cm ou 40cm
Compasso
Bloco de papel cavalinho A3
Papel esquiço A3
Pinceis : Fino, médio, grosso
Guaches
Recipiente para água
Pano
Escova de dentes

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Este material ira ser necessário desde o inicio do ano letivo, para se poder realizar os trabalhos propostos ao
longo do ano, muito pontualmente poderá ser necessário outro tipo de material. Mais refiro que o material está previsto
para uma educando.
Uma vez que a escola não tem apresentado capacidade para fornecer sempre os alunos com todo o
material, aconselho a adquirir o mais atempadamente o material previsto, de forma a não prejudicar os alunos com a
falta de possibilidade de realizar os trabalhos.
A professora considera que todo o material que poder ser reaproveitado será uma mais valia para todos.

A professora da disciplina
Teresa Farmhouse
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Encarregado de educação:
Eu _________________________________________________________, encarregado de educação do
aluno __________________________________________________________nº ____ da turma ____ do ____º ano,
tomei conhecimento dos critérios de avaliação da disciplina bem como da lista do material necessário ao
longo do ano para Educação Visual.
Povoação, _______ de ____________________ de 2016
____________________________________________
(assinatura)

