
CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO – DESENHO A – 10.ºAno 

 Dimensão predominante - Atitudes 20% 

Perfil do aluno 

Grau de… 

Descritores Instrumentos de Avaliação 
…DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS  

 

 

 

Responsável/ autónomo 

Atua de acordo com normas e regras 

estabelecidas no espaço de aula 

É assíduo 

É pontual 

Traz o material 

Cumpre prazos 

Comporta-se adequadamente 

Autoavalia-se responsavelmente • Listas de verificação 

• Grelhas de observação 

• Registos informais e 

descritivos 

• Fichas de autoavaliação 

 

 

Identifica as suas necessidades e 

procura, autonomamente, as ajudas e os 

apoios para alcançar os seus objetivos 

Enumera dificuldades 

Dirige-se ao professor para colocar dúvidas e/ou pedir 
sugestões 

 

Participativo/ colaborador 

Envolve-se na dinâmica da sala de aula, 

cumprindo o que é solicitado 

 

Participa nas tarefas 

Cumpre tarefas 

Adequa comportamentos em contextos 

de cooperação, partilha, colaboração e 

competição 

Interage positiva e construtivamente com colegas e 
docentes, em situações diversas 

Respeitador da 

diferença/do outro 

Cuidador de si e do outro 

Interage com tolerância, empatia e 

responsabilidade 

Manifesta consciência e responsabilidade 

individual, social e ambiental 

Revela respeito pelo outro e pela diferença 

Resolve problemas de natureza relacional de forma 
pacífica, com empatia e com sentido crítico 

É responsável e está consciente de que os seus atos 

 

 

 

 



 Dimensão predominante - Conhecimentos/Capacidades 80% 

 

Perfil do aluno 

Grau de… 

Descritores Instrumentos de Avaliação 
…DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS  

 

Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 

 
 
Criativo  

 

Apropria-se e reflete sobre os conceitos 

da arte 

Domina os conceitos da arte e da comunicação visual; 

Domina os elementos estruturais da linguagem plástica – 

forma, cor, valor, espaço e volume, plano, textura, escala, 

ritmo, equilíbrio, estrutura, pontual e linear, textura, 

movimento; 

• Listas de verificação 

• Grelhas de observação 

• Registos informais e 

descritivos 

• Fichas de autoavaliação 

 Desenhos e 
concretizações 
gráficas individuais e 
coletivos 

 

 Portefólios; 
 

 Provas de carácter 
prático 

 

Crítico/ 

Analítico 

Indagador/ Investigador  

 

 

Interpreta e comunica 

 

Revela capacidade de análise e de representação – 

domínio das proporções; estruturação da forma (eixos 

construtivos); ângulos relativos; organização da 

profundidade/expressão do volume; definição de 

contornos/configurações; 

 
Sistematizador/ 

organizador 

 
Questionador  

Comunicador 

 

Experimenta e cria objetos artísticos 

Domina princípios e estratégias de composição – 

adequação da escala; forma de ocupação da 

página/enquadramento. 

Aplica processos de síntese e de transformação/ 

composição  

 


