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Critérios de Avaliação de  Desenho A   ( Secundário)                 2019/2020 

A avaliação constitui-se, fundamentalmente, como um processo regulador do ensino e da aprendizagem, incidindo sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos 
alunos, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais – AE - (conhecimentos, capacidades e atitudes) que contribuem para o desenvolvimento das áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA).  
Para efeitos da avaliação sumativa, juízo globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, consideram-se as ponderações da tabela. 

 Áreas de 
Competências do PA Perfil de Aprendizagens Específicas (AE) Instrumentos Ponderação 
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  Linguagens e textos 
Informação e comunicação 
Raciocínio e resolução de 
problemas 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
Sensibilidade estética e 
artística 
Saber científico, técnico e 
tecnológico 
Consciência e domínio do 
corpo 

 
- Comunica de forma clara e objetiva, interpretando e utilizando adequadamente o 
vocabulário específico; 
- Representa com correção a proporção e perspetiva de formas tridimensionais e 
espaços; 
- Estrutura a forma representando com correção os seus eixos essenciais; 
- Caracteriza com correção a forma através do desenho de esboço aplicando este 
procedimento com expressividade, sempre que necessário e com autonomia; 
- Revela expressividade no traço e na mancha e explora as potencialidades dos 
materiais diversificando com originalidade: espessuras, tonalidades e texturas; 
- Escolhe, com autonomia temas e pontos de vista visualmente interessantes; 
- Pesquisa com autonomia várias hipóteses de solução com o objetivo de encontrar uma 
resposta adequada e original; 
- Utiliza com bastante correção e autonomia processos de transformação gráfica e 
simplificação formal obtendo resultados com elevado interesse visual; 
- Enquadra com equilíbrio e escala adequada o desenho na folha; 
- Aplica com correção e adequação várias técnicas de registo. 
 

Trabalhos 
 

75% 
 

- Registo metódico e regular no Diário Gráfico 
 

Diário Gráfico 
 

5% 

- Desenvolve o trabalho na sala de aula, com rigor, organização e planificação. 
- Cumpre os prazos de realização do trabalho. 

Desempenho nas 
atividades práticas 

 
10% 
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Relacionamento interpessoal 
Bem-estar, saúde e ambiente 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Coopera, colabora, partilha, respeita os outros, contribui para a criação de um bom clima 
de aprendizagem. 
Está atento, é persistente, tem espírito crítico, revela autonomia. 
Adequa a linguagem e postura na sala de aula, cumpre normas e regras. 
É assíduo, é pontual. 

Observação direta e 
contínua 
Fichas de verificação 
e registos 

10% 

 


