DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte

Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa

Departamento de Expressões – ET
Ano Letivo 2016-2017

Critérios de Avaliação
2º Ciclo
Parâmetros de Avaliação

Conhecimento e
compreensão de
formas diversas
de expressão.
25%

1* Processo de formação e alargamento de conceitos.
2* Eficácia de conceitos aplicados.
3* Fichas de trabalho/testes.
1* Domino de técnicas.

Capacidade de
criar e de
executar
projetos.

2* Utilização de materiais.
3* Persistência na execução dos trabalhos.
4* Criatividade e originalidade.

35%
5*autonomia no trabalho individual.
6* Resultado entre o projeto – produto final
1* Assiduidade e pontualidade.
2* Atenção, interesse, empenho e participação nas aulas.
Valores e
Atitudes

3* Realização dos trabalhos de casa.

40%

5* Organização no plano de trabalho.

4* Comportamento.

6* Contribuição no trabalho de grupo.
7* Cuidado com a segurança e a higiene no trabalho.
8* Organização do caderno diário.
Níveis de avaliação

Perfil do aluno
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Nível 1

Nível 2

Nível 3

* Nunca cumpre as tarefas propostas;
* Não demonstra interesse pelas atividades;
* Nunca colabora no trabalho de equipa;
* Intervêm, sempre, de forma despropositada;
* Nos testes/fichas de trabalho não demonstra quaisquer conhecimentos
mínimos;
* Nunca realiza os trabalhos de casa;
* Não cumpre as regras de segurança e higiene;
* Raramente identifica os problemas;
* Nunca recolhe informação;
* Não planifica o seu trabalho;
* Não seleciona nem aplica os materiais e instrumentos corretos;
* Não adquire os conhecimentos mínimos e por consequência não aplica
as técnicas nos projetos a realizar;
* Não tem opinião crítica.
* Não cumpre muitas vezes as tarefas a que se propõe;
* Revela pouco interesse e empenho nas atividades;
* Colabora pouco no trabalho de equipa;
* É pouco autónomo;
* Intervêm, muitas vezes, de forma despropositada;
* Nos testes/fichas de trabalho não demonstra ter adquirido os
conhecimentos mínimos, revelando dificuldades de compreensão;
* Não realiza, muitas vezes os trabalhos de casa;
* Não cumpre a maioria das regras de segurança e higiene;
* Poucas vezes identifica situações ou problemas que pretende ver
resolvidas;
* Raras vezes identifica nem analisa os problemas;
* Poucas vezes recolhe, organiza e analisa a informação recolhida;
* Nem sempre planifica as diferentes fases do seu trabalho com cuidado
e atenção;
* Poucas vezes seleciona e aplica os materiais e instrumentos corretos;
* Raras vezes aplica os conhecimentos e técnicas com rigor nos projetos
que realiza;
* Poucas vezes avalia se a solução responde ao problema proposto;
* Nem sempre critica o trabalho realizado, negando muitas vezes as
opiniões dos colegas e professores.
* Cumpre algumas tarefas a que se propõe;
* Revela interesse e empenho nas atividades;
* Colabora razoavelmente no trabalho de equipa;
* Revela já alguma autonomia;
* Nos testes/fichas de trabalho demonstra ter adquirido os conhecimentos
mínimos, revelando alguma compreensão;
* Realiza os trabalhos de casa;
* Cumpre satisfatoriamente as regras de segurança e higiene;
* Identifica situações ou problemas que pretende ver resolvidas;
* Identifica e analisa os problemas;
* Recolhe, organiza e analisa a informação recolhida;
* Planifica as diferentes fases do seu trabalho com cuidado e atenção;
* Seleciona e aplica os materiais e instrumentos corretos;
* Aplica conhecimentos e técnicas com rigor nos projetos que realiza;
* Critica com alguma facilidade o trabalho realizado, atendendo às
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opiniões dos colegas e professores.

Nível 4

Nível 5

* Cumpre, sempre tarefas a que se propõe;
* Revela bastante interesse e empenho nas atividades;
* Colabora muito bem no trabalho de equipa;
* É autónomo;
* Nos testes/fichas de trabalho demonstra ter adquirido os conhecimentos
lecionados, revelando facilidade de compreensão;
* Realiza sempre os trabalhos de casa;
* Cumpre as regras de segurança e higiene;
* Identifica com facilidade situações ou problemas que pretende ver
resolvidos;
* Identifica e analisa os problemas, com facilidade;
* Recolhe, organiza e analisa, com facilidade a informação recolhida;
* Planifica as diferentes fases do seu trabalho, com bastante cuidado e
atenção;
* Seleciona e aplica, sempre os materiais e instrumentos corretos;
* Aplica todos os conhecimentos e técnicas com rigor nos projetos que
realiza;
* Crítica com facilidade o trabalho realizado, atendendo às opiniões dos
colegas e professores.

* Cumpre, as tarefas a que se propõe;
* Revela muito interesse e empenho nas atividades;
* Colabora empenhadamente ou lidera o trabalho de equipa;
* É bastante autónomo;
* Nos testes/fichas de trabalho demonstra ter adquirido todos os
conhecimentos lecionados, revelando muita facilidade de compreensão;
* Realiza sempre e empenhadamente os trabalhos de casa;
* Cumpre sempre as regras de segurança e higiene;
* Identifica com bastante facilidade situações ou problemas que pretende
ver resolvidos;
* Identifica e analisa os problemas, com muita facilidade e empenho;
* Recolhe, organiza e analisa, com muita facilidade a informação
recolhida;
* Planifica as diferentes fases do seu trabalho, com muito cuidado e
atenção;
* Seleciona e aplica, sempre e de uma forma correta os materiais e
instrumentos;
* Aplica com bastante facilidade e rigor todos os conhecimentos e
técnicas, nos projetos que realiza;
* Critica com muita facilidade o trabalho realizado, atendendo sempre às
opiniões dos colegas e professores.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Disciplina de Educação Visual – 9.º ANO

Ano Letivo 2016-17

CONHECIMENTO

Metas/Competências Específicas - Instrumentos de Avaliação e de Registo

Adquirir e aplicar novos conhecimentos ……………………………………………………………………

2%

Dominar técnicas e vocabulário específico ……………………………………………………………… ..

6%

10%

COMPREENSÃO

Organizar o conhecimento/pensamento na sequência de operações de trabalho (método projetual) … 2%

Compreender as componentes formais da linguagem da disciplina de Educação Visual……………..... 5%

CAPACIDADE DE QUESTIONAR /
PROBLEMATIZAR / PRODUZIR

Identificar e desenvolver a capacidade imaginativa como experiência visual e intelectual……..….….

TÉCNICAS

DOMÍNIO DE

%

15%

10%

75%

Questionar situações concretas……………………………………………………………………………….. 5%
Exprimir ideias próprias sobre problemas……………………………………………………………………

5%

Criar/executar projetos…………………………………………………………………………………………

15%

15%

Ficha diagnóstica; fichas formativas; trabalhos práticos; observação direta.

Aplicar as técnicas/processos ……………………………………………………………………………….

10%

Utilizar corretamente instrumentos e técnicas ……………………………………………………………..

15%

35%

Expressividade………………………………………………………………………………………………….. 10%

RESPONSABILIDADE

Transversais Saber Estar/Competências

Instrumentos

%

Assiduidade; pontualidade; realização das tarefas propostas; presença
e organização dos materiais de trabalho (caderno diário e outros
15%

materiais da disciplina); cooperação; respeito; tolerância; solidariedade;
cumprimento das regras e dos prazos estabelecidos.

Listas de verificação

AUTOAVALIAÇÃO

AUTONOMIA E
CAPACIDADE DE
INTERVENÇÃO

Registo de incidentes
25%

Iniciativa, interesse, empenho; atenção e participação nos trabalhos
propostos na aula; capacidade de compreensão e expressão oral e
escrita; utilização das T.I.C.

Observação ao longo das
aulas

9%

Fichas de autoavaliação

Capacidade de autoavaliação.
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1%

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Disciplina de Educação Visual – 8.º ANO

Ano Letivo 2016-17

CONHECIMENTO

Metas/Competências Específicas - Instrumentos de Avaliação e de Registo

Adquirir e aplicar novos conhecimentos ……………………………………………………………………

2%

Dominar técnicas e vocabulário específico ……………………………………………………………… ..

6%

10%

COMPREENSÃO

Organizar o conhecimento/pensamento na sequência de operações de trabalho (método projetual) … 2%

Compreender as componentes formais da linguagem da disciplina de Educação Visual……………..... 5%

CAPACIDADE DE QUESTIONAR /
PROBLEMATIZAR / PRODUZIR

Identificar e desenvolver a capacidade imaginativa como experiência visual e intelectual……..….….

TÉCNICAS

DOMÍNIO DE

%

15%

10%

75%

Questionar situações concretas……………………………………………………………………………….. 5%
Exprimir ideias próprias sobre problemas……………………………………………………………………

5%

Criar/executar projetos…………………………………………………………………………………………

15%

15%

Ficha diagnóstica; fichas formativas; trabalhos práticos; observação direta.

Aplicar as técnicas/processos ……………………………………………………………………………….

10%

Utilizar corretamente instrumentos e técnicas ……………………………………………………………..

15%

35%

Expressividade………………………………………………………………………………………………….. 10%

RESPONSABILIDADE

Transversais Saber Estar/Competências

Instrumentos

%

Assiduidade; pontualidade; realização das tarefas propostas; presença
e organização dos materiais de trabalho (caderno diário e outros
15%

materiais da disciplina); cooperação; respeito; tolerância; solidariedade;
cumprimento das regras e dos prazos estabelecidos.

Listas de verificação

AUTOAVALIAÇÃO

AUTONOMIA E
CAPACIDADE DE
INTERVENÇÃO

Registo de incidentes
25%

Iniciativa, interesse, empenho; atenção e participação nos trabalhos
propostos na aula; capacidade de compreensão e expressão oral e
escrita; utilização das T.I.C.

Observação ao longo das
aulas

9%

Fichas de autoavaliação

Capacidade de autoavaliação.
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1%

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Disciplina de Educação Visual – 7.º ANO

Ano Letivo 2016-17

CONHECIMENTO

Metas/Competências Específicas - Instrumentos de Avaliação e de Registo

Adquirir e aplicar novos conhecimentos ……………………………………………………………………

2%

Dominar técnicas e vocabulário específico ……………………………………………………………… ..

6%

10%

COMPREENSÃO

Organizar o conhecimento/pensamento na sequência de operações de trabalho (método projetual) … 2%

Compreender as componentes formais da linguagem da disciplina de Educação Visual……………..... 5%

CAPACIDADE DE QUESTIONAR /
PROBLEMATIZAR / PRODUZIR

Identificar e desenvolver a capacidade imaginativa como experiência visual e intelectual……..….….

TÉCNICAS

DOMÍNIO DE

%

15%

10%

75%

Questionar situações concretas……………………………………………………………………………….. 5%
Exprimir ideias próprias sobre problemas……………………………………………………………………

5%

Criar/executar projetos…………………………………………………………………………………………

15%

15%

Ficha diagnóstica; fichas formativas; trabalhos práticos; observação direta.

Aplicar as técnicas/processos ……………………………………………………………………………….

10%

Utilizar corretamente instrumentos e técnicas ……………………………………………………………..

15%

35%

Expressividade………………………………………………………………………………………………….. 10%

RESPONSABILIDADE

Transversais Saber Estar/Competências

Instrumentos

%

Assiduidade; pontualidade; realização das tarefas propostas; presença
e organização dos materiais de trabalho (caderno diário e outros
15%

materiais da disciplina); cooperação; respeito; tolerância; solidariedade;
cumprimento das regras e dos prazos estabelecidos.

Listas de verificação

AUTOAVALIAÇÃO

AUTONOMIA E
CAPACIDADE DE
INTERVENÇÃO

Registo de incidentes
25%

Iniciativa, interesse, empenho; atenção e participação nos trabalhos
propostos na aula; capacidade de compreensão e expressão oral e
escrita; utilização das T.I.C.

Observação ao longo das
aulas

9%

Fichas de autoavaliação

Capacidade de autoavaliação.
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1%

DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte

Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa

ANO LETIVO 2016/17
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
3º CICLO DO ENSINO BÁSICO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. SABER Aquisição/
compreensão e
aplicação de
conhecimentos
40%

2. SABER
FAZER Autonomia
40%

MOBILIZAÇÃO DE
SABERES

ESPÍRITO CRÍTICO E
CRIATIVIDADE

AUTONOMIA

MOBILIZAÇÃO DOS
CONHECIMENTOS – TRABALHO
PRÁTICO
PESQUISA/SELECÇÃO E
COMUNICAÇÃO ADEQUADA
DA INFORMAÇÃO, QUER
INDIVIDUALMENTE, QUER EM
GRUPO.

PERCENTAGEM
30%

10%

ESPÍRITO CRÍTICO

8%

CRIATIVIDADE

8%

AUTONOMIA E MOTIVAÇÃO
NA RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

15%

ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL

9%

ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE

2%

CUMPRIMENTO DAS TAREFAS

5%

INTERESSE E PARTICIPAÇÃO
NAS ACTIVIDADES PROPOSTAS

4%

COMPORTAMENTO E
CUMPRIMENTO DAS REGRAS
DE SALA DE AULA

9%

RESPONSABILIDADE
3. SABER
ESTAR –
Comportamento
30%

INTERESSE/
PARTICIPAÇÃO

SOCIABILIDADE
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DGEstE – Direção de Serviços da Região Norte

Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa

Departamento de Expressões – EV
Ano Letivo 2016-2017

Critérios de Avaliação
2º Ciclo
Parâmetros de Avaliação

Conhecimento e
compreensão de
formas diversas
de expressão.
35%

1* Processo de formação e alargamento de conceitos.
2* Eficácia de conceitos aplicados.
3* Fichas de trabalho/testes.
1* Domínio de técnicas.

Capacidade de
criar e de
executar
projetos.

2* Utilização de materiais.
3* Persistência na execução dos trabalhos.
4* Criatividade e originalidade.

35%
5*autonomia no trabalho individual.
6* Resultado entre o projeto – produto final

Valores e
Atitudes

30%

Níveis de avaliação

1* Assiduidade e pontualidade.
2* Atenção, interesse, empenho e participação nas aulas.
3* Realização dos trabalhos de casa.
4* Comportamento.
5* Organização no plano de trabalho.
6* Contribuição no trabalho de grupo.
7* Cuidado com a segurança e a higiene no trabalho.
8* Organização do caderno diário.
Respeito= 7,5%;
Interesse= 4,5%;
Participação = 4,5%;
Organização = 4,5%;
Assiduidade = 4,5%
Integração = 4,5%

Perfil do aluno
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Nível 1

Nível 2

Nível 3

* Nunca cumpre as tarefas propostas;
* Não demonstra interesse pelas atividades;
* Nunca colabora no trabalho de equipa;
* Intervêm, sempre, de forma despropositada;
* Nos testes/fichas de trabalho não demonstra quaisquer conhecimentos
mínimos;
* Nunca realiza os trabalhos de casa;
* Não cumpre as regras de segurança e higiene;
* Raramente identifica os problemas;
* Nunca recolhe informação;
* Não planifica o seu trabalho;
* Não seleciona nem aplica os materiais e instrumentos corretos;
* Não adquire os conhecimentos mínimos e por consequência não aplica
as técnicas nos projetos a realizar;
* Não tem opinião crítica.
* Não cumpre muitas vezes as tarefas a que se propõe;
* Revela pouco interesse e empenho nas atividades;
* Colabora pouco no trabalho de equipa;
* É pouco autónomo;
* Intervêm, muitas vezes, de forma despropositada;
* Nos testes/fichas de trabalho não demonstra ter adquirido os
conhecimentos mínimos, revelando dificuldades de compreensão;
* Não realiza, muitas vezes os trabalhos de casa;
* Não cumpre a maioria das regras de segurança e higiene;
* Poucas vezes identifica situações ou problemas que pretende ver
resolvidas;
* Raras vezes identifica nem analisa os problemas;
* Poucas vezes recolhe, organiza e analisa a informação recolhida;
* Nem sempre planifica as diferentes fases do seu trabalho com cuidado
e atenção;
* Poucas vezes seleciona e aplica os materiais e instrumentos corretos;
* Raras vezes aplica os conhecimentos e técnicas com rigor nos projetos
que realiza;
* Poucas vezes avalia se a solução responde ao problema proposto;
* Nem sempre critica o trabalho realizado, negando muitas vezes as
opiniões dos colegas e professores.
* Cumpre algumas tarefas a que se propõe;
* Revela interesse e empenho nas atividades;
* Colabora razoavelmente no trabalho de equipa;
* Revela já alguma autonomia;
* Nos testes/fichas de trabalho demonstra ter adquirido os conhecimentos
mínimos, revelando alguma compreensão;
* Realiza os trabalhos de casa;
* Cumpre satisfatoriamente as regras de segurança e higiene;
* Identifica situações ou problemas que pretende ver resolvidas;
* Identifica e analisa os problemas;
* Recolhe, organiza e analisa a informação recolhida;
* Planifica as diferentes fases do seu trabalho com cuidado e atenção;
* Seleciona e aplica os materiais e instrumentos corretos;
* Aplica conhecimentos e técnicas com rigor nos projetos que realiza;
* Critica com alguma facilidade o trabalho realizado, atendendo às
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opiniões dos colegas e professores.

Nível 4

Nível 5

* Cumpre, sempre tarefas a que se propõe;
* Revela bastante interesse e empenho nas atividades;
* Colabora muito bem no trabalho de equipa;
* É autónomo;
* Nos testes/fichas de trabalho demonstra ter adquirido os conhecimentos
lecionados, revelando facilidade de compreensão;
* Realiza sempre os trabalhos de casa;
* Cumpre as regras de segurança e higiene;
* Identifica com facilidade situações ou problemas que pretende ver
resolvidos;
* Identifica e analisa os problemas, com facilidade;
* Recolhe, organiza e analisa, com facilidade a informação recolhida;
* Planifica as diferentes fases do seu trabalho, com bastante cuidado e
atenção;
* Seleciona e aplica, sempre os materiais e instrumentos corretos;
* Aplica todos os conhecimentos e técnicas com rigor nos projetos que
realiza;
* Crítica com facilidade o trabalho realizado, atendendo às opiniões dos
colegas e professores.

* Cumpre, as tarefas a que se propõe;
* Revela muito interesse e empenho nas atividades;
* Colabora empenhadamente ou lidera o trabalho de equipa;
* É bastante autónomo;
* Nos testes/fichas de trabalho demonstra ter adquirido todos os
conhecimentos lecionados, revelando muita facilidade de compreensão;
* Realiza sempre e empenhadamente os trabalhos de casa;
* Cumpre sempre as regras de segurança e higiene;
* Identifica com bastante facilidade situações ou problemas que pretende
ver resolvidos;
* Identifica e analisa os problemas, com muita facilidade e empenho;
* Recolhe, organiza e analisa, com muita facilidade a informação
recolhida;
* Planifica as diferentes fases do seu trabalho, com muito cuidado e
atenção;
* Seleciona e aplica, sempre e de uma forma correta os materiais e
instrumentos;
* Aplica com bastante facilidade e rigor todos os conhecimentos e
técnicas, nos projetos que realiza;
* Critica com muita facilidade o trabalho realizado, atendendo sempre às
opiniões dos colegas e professores.
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