ESCOLA E.B 2.3 DR. JOSÉ DE JESUS NEVES JÚNIOR

EDUCAÇÃO VISUAL
Nome ____________________________________________

Nº ____

Professora _____________________________________

Ano/Turma ________
Ano Letivo 20__ / 20__

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO VISUAL – 6ºANO - 2º CICLO

Domínios

Técnica

Aptidões,
Conhecimentos e
Capacidades

Representação

Discurso

Projeto

Parâmetros de Avaliação
 Aquisição/domínio
de
conceitos básicos teóricos
e práticos das diferentes
áreas abordadas

 Utiliza adequadamente vocabulário específico da disciplina;
 Adquire conhecimentos teóricos e práticos e demonstra-os.

 Domínio/utilização
de
técnicas, instrumentos e
materiais

 Conhece e aplica com rigor e higiene diferentes técnicas de
expressão visual/ plástica, respeitando as características dos
materiais;
 Procura ser expressivo/criativo na aplicação das técnicas;
 Utiliza os instrumentos de trabalho com rigor e segurança.

 Comunicação através de
várias
tipologias
de
representação
(bi
e
tridimensionais)

 Revela sensibilidade às qualidades expressivas e formais dos
objetos e materiais.
 Domina vários meios de expressão e usa os materiais
adequados;
 Exprime graficamente ideias/ executa o trabalho com
criatividade, rigor técnico, higiene e boa apresentação final.

 Metodologias de trabalho,
coordenadas e interligadas
com o intuito de cumprir
objetivos

 Pesquisa e seleciona informação em diferentes fontes;
 Organiza as diferentes fases de planeamento e realização de
um trabalho.

 Assiduidade/Pontualidade
 Comportamento/Sociabili
dade
 Empenho/Cooperação
Atitudes e Valores
 Responsabilidade/Organiz
ação
 Autonomia

80%

 É assíduo e pontual.
 Cumpre as regras de comportamento estabelecidas;
 Respeita os colegas e professores;
 Demonstra interesse pelas atividades da disciplina;
 Executa as tarefas propostas em todas as fases de um trabalho;
 Coopera com os outros em tarefas e projetos comuns.

20%

 Mantém os utensílios/materiais e o espaço de trabalho limpos
e organizados;
 Conclui os trabalhos dentro do prazo acordado;
 Desempenha corretamente os cargos e as tarefas que lhe são
inerentes;
 Faz-se acompanhar do material necessário;
 Realiza os trabalhos de casa.
 Realiza o trabalho sem apoio contínuo;
 É persistente na superação de dificuldades;
 Capacidade de reflexão sobre o trabalho.

Meios e Instrumentos de Avaliação
Produtos técnicos de expressão bi e tri dimensionais; Observação direta durante as aulas (domínio das atitudes e valores e verificação das atividades técnicas e
manuais desenvolvidas); Fichas de diagnóstico; Fichas de autoavaliação (reflexão sobre o trabalho desenvolvido); Fichas de Avaliação; Participação oral;
Organização do Caderno Diário/Portefólio; T.P.C; Trabalhos de grupo; Trabalhos de pesquisa, recolha e seleção de informação.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO VISUAL – 6º ANO - 2º CICLO

Áreas de Exploração

Conteúdos Básicos



Animação

COMUNICAÇÃO

LUZ/COR



Construção

 Problemática do sentido

 Natureza da cor



Desenho

 Codificações

 A cor no envolvimento



Fotografia

 Imagem na comunicação

 Simbologia da cor



Impressão

ESPAÇO

TRABALHO



 Relatividade da posição

 Produção e Organização

Pintura



Alimentação

 Organização do espaço
 Representação do espaço
ESTRUTURA
 Estrutura das formas

Campos

FORMA
 AMBIENTE
 COMUNIDADE

 Elementos da Forma
 Relação Forma / Função
 Valor estético da forma

 EQUIPAMENTO

GEOMETRIA
 Operações constantes na resolução
de problemas

1º Período

2º Período

3º Período

N.º de Aulas Previstas

Declaro que tomei conhecimento do Programa de Educação Visual para o 6º Ano, critérios de
avaliação e número de aulas previstas.
Assinatura do(a) Encarregado(a) de Educação ___________________________________________
Data ___ / ___ / ___

