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Critérios de Avaliação de Expressão Visual e Tecnológica - 2ºciclo e Educação Visual e Educação Tecnológica - 3ºciclo 
Ano 2022-2023 

 
1 Conforme o ponto 3, do artigo 18º, da Portaria nº 223-A/2018  
 
 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
Subdepartamento de Expressão Visual e Tecnológica/ Educação Visual e Educação 

Tecnológica 

Critérios Específicos de Avaliação 

Domínios Domínios 
Específicos 

Perfil de Aprendizagens/Descritores de Desempenho Subponderação Ponderação 

Conhecimentos e 
Capacidades 

Apropriação 
Reflexão 

 
 

Interpretação e 
Comunicação 

 
 

Experimentação 
Criação 

Adquire e aplica conhecimentos das aprendizagens da disciplina. 
Realiza pesquisa, seleciona e organiza informação. 
Utiliza de modo proficiente a língua portuguesa a nível da compreensão, comunicação e expressão.  
Participa com iniciativa em contextos e atividades diversificados de aprendizagem. 
Realiza com autonomia as tarefas propostas. 
Evidência organização e métodos de estudo e de trabalho. 
Reflete criticamente. 
Desenvolve novas ideias e soluções, de forma criativa e inovadora. 
Analisa o próprio trabalho para identificar progressos, lacunas e obstáculos na sua aprendizagem. 
Expressa a sua autoavaliação de forma responsável. 

Competência da 
Oralidade1: 

5 % 
 
 
 

Dimensão 
Prática1: 

45% 
 
 
 
 
 
 

50% 

Atitudes e Valores 

Revela sentido de responsabilidade sendo assíduo e pontual. 
Cumpre as regras de funcionamento da sala de aula, trazendo sempre o material solicitado.  
Revela cooperação para com os professores e os colegas. 
Demonstra interesse e empenho na aprendizagem. 

50% 
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DESCRITORES DE DESEMPENHO DE NÍVEL 
DOMÍNIO Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
e Capacidades 

Não evidência, de forma profunda, a 
aquisição e aplicação das aprendizagens 
da disciplina. 

Nunca realiza pesquisa, seleciona e 
organiza informação. 
Apresenta profundas dificuldades ao nível 
da compreensão, comunicação e 
expressão em língua portuguesa. 
Nunca participa com iniciativa em 
contextos e atividades diversificados de 
aprendizagem. 
Nunca realiza com autonomia as tarefas 
propostas. 
Evidência profundas dificuldades na 
organização e ausência de métodos de 
estudo e de trabalho. 
Não revela espírito crítico. 
Nunca desenvolve novas ideias nem 
soluções, de forma criativa e inovadora. 
Manifesta profundas dificuldades na 
análise do próprio trabalho para 
identificar progressos, lacunas e 
obstáculos na sua aprendizagem. 

Revela muita dificuldade em 
expressar a sua autoavaliação de 
forma responsável. 

N
ÍVEL IN

TERM
ÉDIO

 

Evidência, de forma satisfatória, a       
aquisição e aplicação das aprendizagens 
da disciplina. 
Realiza pesquisa, seleciona e organiza 
informação de forma satisfatória. 
Apresenta compreensão, comunicação e 
expressão em língua portuguesa, de forma 
satisfatória. 
Participa com alguma iniciativa, em 
contextos e atividades diversificados de 
aprendizagem. 
Realiza com alguma autonomia, de forma 
as tarefas propostas. 
Evidência, de forma satisfatória, 
organização, métodos de estudo e de 
trabalho. 
Revela, de forma satisfatória, espírito 
crítico. 
Desenvolve, de forma satisfatória, novas 
ideias e soluções, de forma criativa e 
inovadora. 
Analisa, de forma satisfatória, o próprio 
trabalho para identificar progressos, 
lacunas e obstáculos na sua aprendizagem. 

   Expressa, de forma satisfatória, a sua     
autoavaliação. 

N
ÍVEL IN

TERM
ÉDIO

 

Evidência, muita facilidade, na aquisição 
e aplicação das aprendizagens da 
disciplina. 
Realiza, com muita facilidade, a pesquisa, 
a seleção e a organização da informação. 
Apresenta muita facilidade ao nível da 
compreensão, da comunicação e da 
expressão em língua portuguesa. 
Participa com muita iniciativa em 
contextos e atividades diversificados de 
aprendizagem. 
Demonstra plena autonomia. 
Evidência, de forma excelente, 
organização, métodos de estudo e de 
trabalho. 
Revela excelente espírito crítico. 
Desenvolve, de forma excelente, novas 
ideias e soluções, de forma criativa e 
inovadora. 
Analisa, de forma excelente, o próprio 
trabalho para identificar progressos, 
lacunas e obstáculos na sua 
aprendizagem. 

   Expressa, de forma excelente, a sua       
autoavaliação. 
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Atitudes e 
Valores 

Não revela sentido de responsabilidade, 
nunca sendo pontual. 
Nunca cumpre as regras de funcionamento 
da sala de aula, não trazendo o material 
necessário. 
Nunca revela cooperação para com os 
professores e os colegas. 
Nunca demonstra interesse e empenho 
na aprendizagem. 

 Revela alguma responsabilidade. 
Cumpre as regras de funcionamento da sala 
de aula de forma satisfatória. 
Revela, de forma satisfatória, cooperação 
para com os professores e os colegas. 
Demonstra algum interesse e empenho 
na aprendizagem. 

Revela muita responsabilidade. 
Evidência muito respeito pelas regras de 
funcionamento da sala de aula. 
Revela, de forma consistente, cooperação 
para com os professores e os colegas. 
Demonstra muito interesse e empenho 
na aprendizagem. 


