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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE ARTES PLÁSTICAS - 8.º e 9.º ano / 3.º Ciclo 

ANO LETIVO 2022-2023 
 

DOMÍNIOS DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

 
 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

● Reconhece, através de experimentação plástica, a arte como expressão do sentimento e do conhecimento. 

● Identifica técnicas e instrumentos e ser capaz de os aplicar com correção e oportunidade. 

● Entende o desenho como um meio para a representação expressiva e rigorosa das formas. 

● É capaz de se pronunciar criticamente em relação à sua produção e às dos outros. 

● Enquadra os objetos artísticos de diferentes culturas e períodos históricos, tendo como referência os 
saberes da história da Arte. 

 

 
10% 

- Projeto/s 

- Fichas de trabalho 

- Pesquisa extra-aula 

- Trabalhos práticos 

realizados em aula 

- Caderno gráfico 

- Portefólio 

- Registos de 

observação 

- Ficha de auto e 

heteroavaliação em 

trabalho de grupo 

- Ficha de auto- 

avaliação em trabalho 

individual 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

● Interpreta narrativas nas diferentes linguagens visuais. 

● Relaciona-se emotivamente com a obra de arte, manifestando preferências. 

● Transforma os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo. 

10% 

 
 
 
 
 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

● Concebe organizações espaciais, dominando regras elementares da composição. 

● Aplica adequadamente o vocabulário específico. 

● Compreende através da representação das formas, os processos subjacentes à percepção de volume. 

● Compreende a estrutura das formas naturais e dos objetos artísticos, relacionando-os com os seus 
contextos. 

● Aplica os valores cromáticos nas experimentações plásticas. 

● Experimenta diversos materiais e suportes (nas suas produções, para concretização de ideias e de 
temáticas. 

● Articula conceitos, referências, experiências, materiais e suportes nas suas composições plásticas. 

● Manifesta expressividade nos seus trabalhos, através da selecção de materiais, suportes, técnicas, 
conceitos, temáticas e intencionalidades. 

● Seleciona, de forma autónoma, processos de trabalho e de registo de ideias que envolvem a pesquisa, 
investigação e experimentação. 

65% 
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ATITUDES 

• Revela responsabilidade; 

• Organiza o trabalho de aula/ de casa; 

• Adere e intervém nas atividades de sala de aula/agrupamento; 

• Coopera e relaciona-se com os outros em tarefas e projetos comuns; 

• Manifesta um comportamento adequado ao espaço da sala de aula ou outro. 

15% - Registos de 
observação 
- Ficha de 
autoavaliação 

 

Observação: A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais e sobre o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. A avaliação assume um carácter contínuo e sistemático. 

 
 


