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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE OFICINA DE ARTES - 12.ºano/ Secundário 

 
ANO LETIVO 2022-2023 

DOMÍNIO DESCRITORES DE DESEMPENHO PONDERAÇÃO 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
 
 
 

 
Apropriação e 

reflexão 
5% 

● Analisar as diferentes manifestações artísticas mobilizando diferentes critérios estéticos; 

● Compreender as características da linguagem das artes visuais em diferentes contextos culturais; 

● Compreender o desenho como forma de pensamento, comunicação e criação nas variadas áreas 
de produção artística; 

● Conhecer em profundidade processos artísticos como modo de intervenção na sociedade e 
comunidade; 

● Aplicar com fluência a gramática da linguagem visual; 

● Dominar o desenho como forma de pensamento e comunicação; 

● Refletir sobre temas de identidade e do quotidiano utilizando referências da arte 
contemporânea. 

5% ● Exercícios realizados em 

contexto de aula: Atividades 

de aplicação prática dos 

conhecimentos teóricos e 

técnicos adquiridos. 

• Curta duração: Atividades de 

desenvolvimento 

metodológico, experimental 

e autónomo. 

• Exercícios realizados fora da 

aula ms no contexto da 

disciplina. 

• Pesquisa extra-aula 

• Fichas de trabalho 

• Portefólio 

• Registos de observação 

• Ficha de auto e 

heteroavaliação em trabalho 

de grupo 

• Ficha de autoavaliação em 

trabalho individual 

 
Interpretação 

e 
comunicação 

5% 

● Comunicar, recorrendo a técnicas variadas; 

● Interpretar a multiplicidade de respostas das artes visuais na contemporaneidade; 

● Interpretar vivências de modo a construir narrativas que se podem concretizar nas variadas áreas 
da produção artística contemporânea; 

● Refletir sobre vivências que tenham tido expressão artística. 

5% 

 
 
 
 

 
Experimentação 

e criação 
80% 

● Manipular com intencionalidade os diferentes processos artísticos; 

● Dominar as diferentes fases metodológicas de desenvolvimento de um projeto, nas diversas 
áreas em estudo; 

● Intervir de um modo crítico no âmbito da realização plástica, na comunidade em que está 
inserido; 

● Transformar e singularizar os conhecimentos adquiridos nos trabalhos a realizar; 

● Elaborar discursos visuais informados e criativos, utilizando metodologias de trabalho faseadas; 

● Romper limites para imaginar novas soluções; 

● Experimentar materiais, técnicas e suportes com persistência; 

● Concretizar projetos artísticos temáticos individuais e em grupo partindo do desenho; 

● Dinamizar intervenções artísticas colaborativas no âmbito da cidadania e da sustentabilidade; 

80% 
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 ● Apresentar publicamente um portefólio de produto em forma digital e física; 

● Organizar exposições com os projetos e produções multidisciplinares. 

  

 

 
Atitudes 

10% 

● 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. 

10% • Grelhas de 

hetero/autoavaliação e 

observação direta 

 
 

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. 

 


