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Critérios de Avaliação EV/ET 

Os critérios de avaliação das disciplinas de Educação Visual e de Educação tecnológica são 

iguais, pois ambas as disciplinas partilham o mesmo programa curricular após a extinção da 

disciplina de EVT. O programa em vigor permite uma gestão flexível do currículo, quer a nível 

das aprendizagens, como das competências essenciais específicas. As metas propostas para as 

disciplinas de Educação Tecnológica e de Educação Visual dividem os conteúdos programáticos 

de EVT entre as duas disciplinas e organizam-se através de quatro domínios: TÉCNICA, 

REPRESENTAÇÃO, DISCURSO E PROJETO. 

 

A abordagem das áreas de exploração e dos conteúdos não é necessariamente tratada de 

forma sequencial. Tendo em conta a estrutura aberta e flexível do programa, quer a nível de 

temas, assuntos ou situações/problema, conteúdos e áreas de exploração, o seu 

desenvolvimento efetua-se de acordo com as novas metas curriculares estipuladas para cada 

uma das disciplinas. 

 
 

Nas disciplinas de Educação Visual e de Educação Tecnológica a avaliação é contínua e deve 

considerar os processos de aprendizagem, o contexto em que a mesma se desenvolve, as 

competências no domínio cognitivo (SABER), psico-motor (SABER FAZER) e domínio sócio 

afetivo (SABER ESTAR). 

A Avaliação das aprendizagens compreende as seguintes modalidades: 

 Avaliação Diagnóstica – Realiza-se no início de cada ano letivo e deve constituir a base 

para a elaboração do PAT. Esta avaliação permitirá optar pelas melhores estratégias de 

diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, facilitar a 

integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional; 

 Avaliação Formativa – Assume um caráter contínuo e sistemático incidindo sobre as 

competências essenciais. Esta avaliação recorre a uma variedade de instrumentos de 

recolha de informação (trabalhos e projetos elaborados, caderno diário, fichas de 

trabalho, fichas de avaliação sumativa, observação direta, etc.). A avaliação formativa 

fornece ao professor, ao aluno e ao encarregado de educação informações sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens a competências de forma a melhorar o processo 

ensino-aprendizagem. 

 Avaliação Sumativa – Realiza-se no final de cada período letivo, avalia as aprendizagens 

realizadas pelos alunos e baseia-se na avaliação formativa, tendo em conta o domínio 

cognitivo e sócio afetivo. 

 Autoavaliação – Realiza-se todos os finais de período, onde os alunos refletem sobre os 

vários parâmetros de forma a avaliar o seu desempenho ao longo do período. 
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NOMENCLATURA E INTERVALOS DAS PERCENTAGENS 

Intervalos de Percentagem Menção qualitativa 

0 a 19 Fraco 
20 a 49 Insuficiente 

50 a 69 Suficiente 
70 a 89 Bom 

90 a 100 Muito Bom 
 

 

 

Critérios de Avaliação 2015/16 
Educação Visual   

Educação Tecnológica 
 

DOMÍNIO COGNITIVO e 

PSICOMOTOR 
Indicadores % Parcial % Total 

Sa
b

e
r 

 . Aplicação de 

conhecimentos 

- Aplica os conhecimentos adquiridos 12 

30 

70% 

- Pesquisa, seleciona e organiza informação 2 

- Cria projetos executáveis 10 

- Desenvolve várias fases do trabalho 6 

. Criatividade - Demonstra criatividade/Original 3 3 

Sa
b

e
r 

Fa
ze

r 

. Comunicação Visual - Apresenta os trabalhos com qualidade e rigor 7 7 

. Domínio de Técnicas 

- Aplica corretamente as técnicas propostas 10 

30 
- Aplica técnicas adquiridas em novas situações 4 

- Utiliza corretamente os materiais e utensílios 6 

- Concretização de trabalho proposto 10 

DOMÍNIO ATITUDINAL  Indicadores % Parcial % Total 

Sa
b

e
r 

Es
ta

r 

Pontualidade - É pontual 2 2 

30% 

Comportamento 

- Cumpre regras estabelecidas 7 

12 - Participa de forma adequada 2 

- É responsável 3 

Trabalho de Sala de 
Aula 

- É interessado e participativo 2 

14 

- É empenhado e trabalhador 4 

- É autónomo  1 

- Realiza as tarefas propostas 5 

- Cumpre prazos 1 

- Tem hábitos de trabalho 1 

Material 
- Traz o material necessário 1 

2 
- Organiza o seu material e espaço de trabalho 1 

NOTA1: Tendo em conta que a avaliação é contínua, é feita a média aritmética em todos os domínios avaliados  ao longo dos períodos. 

NOTA2: Apenas quando utilizado em sala de aula (caso não seja utilizado, a percentagem atribuída reverte em 

favor dos restantes domínios 
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 Perfil do Aluno 

Domínio Cognitivo Domínio Atitudinal 

Nível 1 . Não aplica nem domina os conceitos e técnicas. 

. Não adquiriu, não compreendeu os conhecimentos 

. Não revela criatividade. 

. Não revelou capacidade de expressão e comunicação visual 

. Não concretizou os trabalhos propostos. 

. Não demonstra evolução ao longo do ano letivo. 

 

. Não revela interesse. 

- Não apresenta assiduidade regular 

. Não cumpre as regras de sala de aula 

. Revela muita falta de responsabilidade. 

. Não é autónomo 

. Não demonstra empenho pelas atividades da aula 

. Não revela hábitos de trabalho e organização 

. Nunca apresenta os materiais necessários 

. Não é organizado 

Nível 2 . Dominou de forma não satisfatória as técnicas e 

instrumentos de trabalho 

. Compreende, aplica e domina os conceitos e técnicas de 

uma forma não satisfatória. 

. Revela pouca criatividade 

. Revelou pouca capacidade de expressão e comunicação 

visual 

. Não concretizou os trabalhos propostos de forma 

satisfatória.  

. Não demonstra evolução ao longo do ano letivo. 

 

. Manifesta falta de interesse e/ou fraca assiduidade. 

. Nem sempre respeita normas e valores da sala de aula. 

. Revela falta de responsabilidade e pouca autonomia. 

.Demonstra pouco interesse pelas atividades da aula 

. Nem sempre revela hábitos e métodos de trabalho 

. Não apresenta com regularidade os materiais 

necessários 

. Não foi organizado 

Nível 3 . Dominou com alguma facilidade as técnicas e instrumentos 

de trabalho 

. Compreende, aplica e domina os conceitos e técnicas de 

uma forma satisfatória. 

. Revela alguma criatividade. 

. Revelou alguma capacidade de expressão e comunicação 

visual 

. Demonstra uma evolução satisfatória ao longo do ano letivo. 

. Concretizou os trabalhos propostos de forma satisfatória. 

. Manifesta algum interesse e é assíduo. 

. Normalmente respeita normas e valores da sala de aula. 

. Revela alguma responsabilidade e autonomia. 

.Demonstra algum interesse pelas atividades da aula 

. Revela hábitos e métodos de trabalho 

. Apresenta com regularidade os materiais necessários 

. Foi organizado 

 

Nível 4 . Dominou com facilidade as técnicas e instrumentos de 

trabalho 

. Compreende, aplica e domina os conceitos e técnicas de 

uma forma bastante satisfatória. 

. Revela criatividade. 

. Revelou capacidade de expressão e comunicação visual 

. Demonstra uma evolução bastante satisfatória ao longo do 

ano letivo. 

. Concretizou os trabalhos propostos de forma bastante 

satisfatória. 

. Manifesta interesse e assiduidade. 

. Respeita normas e valores da sala de aula. 

. Revela responsabilidade e autonomia. 

. Demonstra interesse pelas atividades da aula 

. Revela hábitos e métodos de trabalho 

. Apresenta com regularidade os materiais necessários 

. Foi organizado 

 

Nível 5 . Dominou com muita facilidade as técnicas e instrumentos de 

trabalho 

. Compreende, aplica e domina os conceitos e técnicas de 

uma forma muito satisfatória. 

. Revela muita criatividade. 

. Revelou muita capacidade de expressão e comunicação 

visual 

. Demonstra uma evolução muito satisfatória ao longo do ano 

letivo. 

. Concretizou os trabalhos propostos de forma muito 

satisfatória. 

. Manifesta muito interesse e é assíduo. 

. Respeita sempre normas e valores da sala de aula. 

. Revela muita responsabilidade e muita autonomia. 

. Demonstra muito interesse pelas atividades da aula 

. Revela hábitos e métodos de trabalho 

. Apresenta sempre os materiais necessários 

. Foi muito organizado 

 

 


