3º Ciclo

Critérios de avaliação de Educação Visual 8º ano
Descritores

Domínios

- Explorar a textura, identificando-a em espaços ou produtos (rugosa, lisa, brilhante, baça, áspera, macia, tácteis, artificiais, visuais).
.
- Analisar o fenómeno de decomposição da cor, através do prisma de Newton.
- Interpretar e distinguir contributos de teóricos da luz-cor (Issac Newton, Wolfgang von Goethe, Johannes Itten, Albert H. Munsell).
).
.
, mapas, diagramas, esquemas).
ico: tema,
texto, imagens, grelhas, enquadramento e margens).
Saberes slogan,
).
(conhecimentos)
).
mica).
, cor,
textura, movimento).
- Analisar e valorizar o contexto de ond
, primeiros tratados de arquitetura, mito da cabana primitiva).
, tipologia de projeto).
- Identificar disciplinas que
, etc.).
, urbanismo).
.
(espaço env
, cor, claro/escuro, nitidez).
(central, axial, plana).
- Decompor um objeto simples, identificando os seus constituintes formais (forma, geometria, estrutura, materiais, etc.).
, linha e plano.
- Desenvolver
.
- Investigar a influencia da luz-cor no comportamento humano.
- Explorar propriedades e qualidad
).
, sistema cor-luz /RGB, sistema co Saber ).
fazer ; sucessivo; simultâneo).
(capacidades) .
).
- Demonstrar o poder da
).
vo português (elementos; espaços; story-board; etc.).
.
- Desenvolver capacidades de antecipaç
.
interesse da escola.
, que determinam objetivos e permitem relacionar diferentes perspetivas que acrescentam profundidade ao tema.
Saber -- Responsabilidade.
Sociabilidade.
estar - Participação/Cooperação.
(saber ser) - Autonomia.

2017/2018
Instrumentos
de avaliação

- Avaliação
diagnóstica;
- Avaliação
formativa durante o
desenvolvimento
dos trabalhos;
- Autoavaliação de
cada unidade de
trabalho e no final
de cada período;
- Avaliação
sumativa no final
de cada período:
- Fichas de
trabalho;
- Trabalhos de
pesquisa
individuais / grupo;
- Registos de
observação de
aula;
- Trabalhos
práticos /
experimentais;
- Portefólio;
- Fichas de
avaliação
sumativa.

Percentagem
Por
total
item*

40%

40%

20%

*- Caso se aplique
Especificidades da disciplina
Os dados para a avaliação serão recolhidos na observação das representações visuais e dos projetos realizados e ainda através da apreciação verbal e escrita fundamentada. A avaliação não incide apenas nos produtos finais de expressão
mas também na evolução do processo criativo. Será realizada uma ficha de avaliação (teórica/prática) por período.

Ponderação ao longo dos períodos
Classificação final nos anos terminais

1º período – 100% | 2º período – 40%(1ºP) + 60%(2ºP) | 3º período – 30%(1ºP) + 30%(2ºP) + 40%(3ºP)

