
 
Direção Geral de Estabelecimentos Escolares - DSRN 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PÓVOA DE LANHOSO - 150915 

 

Plano Curricular de Turma 

 

Nota:     Avaliação dos domínios de formação transdisciplinar (a avaliação desta dimensão deve ser integrada nas duas anteriores)  
    Em cada domínio, 4% da avaliação é relativa às DAC durante a abordagem dos conteúdos no trabalho de projeto interdisciplinar. As aprendizagens ligadas a componentes 
do currículo de carácter transversal ou de natureza instrumental, nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania ou da compreensão e expressão da língua 
portuguesa, constituem, numa perspectiva formativa, objecto de avaliação em todas as disciplinas e áreas não disciplinares.  
Assim, no decurso do processo de ensino e aprendizagem está contemplado na avaliação o desenvolvimento das capacidades de compreensão e de expressão – 
competências de comunicação, de modo que o aluno: reconheça as ideias essenciais num discurso oral e escrito; se expresse com clareza e correcção linguística; utilize 
correctamente as regras de expressão da língua portuguesa…; Também está contemplado no domínio da educação para a cidadania a importância que o aluno: argumente 
de forma construtiva e crítica; conheça e pratique os códigos e valores cívicos e de cidadania necessários para viver em comunidade; articule os saberes escolares em torno 
de problemas pertinentes (ecologia, respeito pelas minorias, …). 
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EDUCAÇÃO VISUAL 

 

  9º Ano        (Plano Curricular) 
 

 

Dificuldades específicas:  
 

 

- Falta de sensibilidade ao valor estético de diferentes formas de expressão visual;. 

- Pouca exigência no rigor (na observação, no conjunto de normas e na execução de 

traçados); 

- Reconhecer conscientemente a terceira dimensão na representação plana de formas; 

 

 

Competências a desenvolver: 
 

 

- Compreende a estrutura não apenas como suporte de uma forma mas também como 

princípio organizador dos elementos que a constituem 

- Sabe relacionar a forma e a função dos objetos com a sua estrutura 

- Sabe utilizar o processo de design 

- Conhece sistematizações geométricas da perspetiva de observação (linhas e pontos 

de fuga, direções principais e auxiliares, divisões proporcionais, etc.) 

- Sabe representar objetos pelas suas vistas no sistema europeu 

- Conhece vários sistemas de representação axonométrica 

- Sabe projetar objetos ou espaços tendo em conta a relação Homem-espaço 

- Sabe conceber folhetos e cartazes 

- Sabe aplicar as diferentes técnicas de escultura 

- Compreende a noção de fotografia e vídeo 

 

 

Ajustamento dos conteúdos programáticos: 

 
   Até ao momento não estão previstos ajustamentos aos conteúdos 

programáticos. 
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Critérios de Avaliação 

 

NÍVEIS DOMÍNIO   MOTOR DOMÍNIO   SÓCIO-AFECTIVO 

1 

 Não tenta realizar as 

tarefas propostas; 

 

 

 

 Não executa; 

 Não participa; 

 Não progride; 

 Perturba os colegas;  

 Adopta, frequentemente, comportamentos inadequados; 

 Falta frequentemente (a 1/3 das aulas dadas); 

 Chega atrasado frequentemente; 

2 

 Nem sempre tenta 

realizar as tarefas 

propostas; 

 

 Executa com muitas 

incorrecções; 

 Participa pouco; 

 Progride pouco; 

 Adopta, por vezes, comportamentos inadequados: 

 Falta muitas vezes (a 2/3 das aulas dadas ); 

 Chega atrasado algumas vezes; 

3 

 Tenta sempre realizar 

as tarefas propostas; 

 

 Executa com algumas 

incorrecções; 

 Participa satisfatoriamente; 

 Progride; 

 Adopta, sempre, comportamentos adequados; 

 Falta raramente (máximo de 2 faltas por período) 

 Chega atrasado raramente; 

4 

 Tenta sempre realizar 

as tarefas propostas; 

 

 

 Executa próximo da 

correcção; 

 Participa de forma activa; 

 Progride 

 Revela persistência e empenhamento; 

 Adopta, sempre, comportamentos adequados; 

 É assíduo; 

 É pontual; 

5 

 Realiza sempre as 

tarefas propostas; 

 

 

 Executa 

correctamente; 

 Participa activamente; 

 Progride; 

 Revela persistência, entusiasmo e empenhamento; 

 Adopta, sempre, comportamentos adequados; 

 É assíduo; 

 É pontual; 
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EDUCAÇÃO VISUAL 

 

Ponderação dos Critérios de Avaliação 

 
VERTENTES CRITÉRIOS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

PRÁTICA/ESCRITA 

Trabalhos: 

   -Práticos 

   -Escritos / Investigação 

   -TIC 

 

60% 

05% 

05% 

Grelhas de observação 

Listas de Verificação 

Grelha de autoavaliação do aluno. 
70% 

ORALIDADE Oral 10% 
Grelhas de observação 

Listas de Verificação 10% 

CIDADANIA 

Assiduidade / Pontualidade 

Comportamento / Educação 

Empenho / Persistência 

Participação / Organização 

05% 

05% 

05% 

05% 

Grelhas de observação 

Listas de Verificação 20% 

 

 F0RMULA AVALIATIVA  

 

 

Classificação do Período = 8 x PRÁTICA/ESCRITA  +  1 x ORALIDADE  +  2 x CIDADANIA 

                                                      (CP)                                                                                             10 

 

 TIPOLOGIA ADOPTADA PELA ESCOLA  

 

PARÂMETROS NÍVEIS VALORAÇÃO 

REDUZIDO MENOS-------- (   R - ) 1   0%  –  19% 

REDUZIDO-------------------- (   R   ) 2 20%  –  44% 

REDUZIDO MAIS------------ (   R +) 2 45%  –  49% 

MÉDIO-------------------------- (   M  ) 3 50%  –  69% 

BOM----------------------------- (   B   ) 4 70%  –  89% 

MUITO BOM------------------ ( MB ) 5  90%  – 100% 

 


