AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – EV, ET e CEA / 2º Ciclo (DISCIPLINA / ANO DE ESCOLARIDADE)
D
O
M

ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

A – Linguagem e
textos
B – Informação e
Comunicação

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

C – Raciocínio e
Resolução de
Problemas
D – Pensamento
Crítico e
Pensamento
Criativo
E–
Relacionamento
Interpessoal
F–
Desenvolvimento
Pessoal e
Autonomia
G – Bem-estar,
Saúde e
Ambiente
H – Sensibilidade
Estética e
Artística
I – Saber
Científico,
Técnico e
Tecnológico
J – Consciência e
Domínio do
Corpo

ORGANIZADOR
DOMÍNIO

DESCRITORES DE DESEMPENHO do grupo 240
OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

O aluno desenvolve as competências essenciais de nível INTRODUÇÃO, em conformidade com os objetivos
programáticos para o 5º ano e documento – Níveis de descritores de desempenho.
Planeamento
Na avaliação em Educação Visual, Educação Tecnológica e Complemento Educação Artística, serão
considerados os seguintes critérios específicos de avaliação, sempre que aplicáveis aos diferentes itens e
atividades objeto de avaliação no âmbito da disciplina:
Organização
-Conhecimentos / Compreensão — Em que medida os trabalhos e a participação do aluno revelam a
capacidade de pesquisa, o conhecimento e a compreensão dos conceitos e ideias (a interpretação e
Participação
tratamento da informação) necessários à resolução prática das tarefas propostas;
-Originalidade / Criatividade — Em que medida o trabalho / desempenho do aluno não se limita a
Autonomia
reproduzir as referências consultadas, apresentado soluções que revelam a compreensão do problema e
capacidade para propor de forma inovadora, expressiva e com sentido estético soluções adequadas à
Trabalho em tarefa proposta;
equipa
-Planeamento / Organização — Em que medida o aluno identifica o problema, organiza e planifica as
atividades necessárias para cumprir a tarefa nos prazos propostos;
-Participação / Autonomia — Em que medida o aluno revela interesse, empenho, responsabilidade e
Conduta
capacidade na resolução das tarefas que lhe são propostas;
-Trabalho em equipa — Em que medida o aluno partilha conhecimentos, contribui ativamente para a
resolução dos problemas, revelando abertura e espírito crítico na busca da soluções construídas de forma
partilhada;
-Conduta — Em que medida o aluno cumpre as regras de cidadania, cultivando relações de afabilidade e
interajuda com colegas e professores;
-Superação de dificuldades — Em que medida o aluno otimiza os recursos disponíveis, o feedback do
professor, a auto e heteroavaliação para superar as dificuldades na realização da tarefa proposta;
-Capacidades / Competências — Em que medida ao longo do processo o aluno revela capacidade de
interpretação dos dados do problema e reflete criticamente sobre as suas capacidades, usando o feedback
do professor, a auto e heteroavaliação para superar dificuldades e melhorar o seu nível de desempenho;
-Linguagem e Comunicação — Em que medida o aluno mobiliza conhecimentos, materiais, tecnologias e
vocabulários específicos para comunicar com rigor e de forma expressiva e eficaz as suas propostas;
-Técnica / Rigor — Em que medida o aluno apresenta soluções que revelam o domínio das técnicas e
códigos específicos necessários à resolução de problemas e projetos específicos (e.g., no domínio de
materiais, na representação gráfica, na concretização de artefatos e projetos, na manipulação dos
instrumentos/ferramentas de trabalho, etc.)
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