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Planifica•‹o/CritŽrios  
Ano Letivo 2019/2020 !

 
N’vel de Ensino: Secund‡rio  Disciplina:  Oficina de Artes  Ano: 12¼  Curso:  Cient’fico -Human’stico 
 
 

Planifica•‹o Anual  

Per’odo  Sequ•ncias  Conteœdos Program‡ticos/Aprendizagens Essenciais Tempos letivos  

 
1.¼ 

 

 
 
Desenho de observa•‹o. 
Representa•‹o ˆ vista de modelo 
tridimensional.  

 
Estrutura•‹o e planifica•‹o de 
projecto. Metodologia projetual  
 
Apresenta•‹o da estrutura•‹o dos 
projectos individuais e de grupo e 
respectiva metodologia projetual.  

 
 
Linguagem Pl‡stica 
Elementos estruturais da linguagem pl‡stica ¥ Ponto/Linha ¥ Peso 
visual ¥ Equil’brio ¥ Ritmo ¥ Valores de Textura ¥ Valores Lum’nicos, 
¥ Valores Crom‡ticos ¥ Conceitos de linguagem.  
 
Projeto e Objeto  
! ! Conceito(s) de projeto  
! ! O Projeto como sistema de rela•›es transversais a v‡rias ‡reas  
! ! Do projeto  ao objeto  
Metodologias do projeto  
 
Desenvolvimento de projetos selecionados, aplicando de forma 
consciente a metodologia projetual.  
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2.¼ 

 

 
 
 
Etapa 1: Projeto de ‡reas 
selecionadas (individual/grupo)  
 
Etapa 2: Projeto de ‡reas 
selecionadas (individual/grupo)  
 

 
Desenvolvimento de projectos selecionados, aplicando de forma 
consciente a metodologia projectual.  
 
çreas de Desenvolvimento do Projeto  
- Desenho 
- Pintura 
- Escultura 
- Design gr‡fico 
- Design de Equipamento 
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- Interven•‹o em espa•os  
Representa•‹o Expressiva e Representa•‹o Rigorosa das Formas e do 
Espa•o 
-Representa•‹o expressiva 
-Sistemas de representa•‹o rigorosa  
-Dispositivos utilit‡rios de comunica•‹o  

! !Codifica•›es  Gr‡ficas 
! !S’mbolos pict—ricos 
! !S’mbolos ic—nicos 
! !Sinais 

 

 
3.¼ 

 

 
Apresenta•‹o pœblica de 
portef—lio de produto 

 
Apresenta•‹o pœblica de portef—lio de produto em forma digital e 
f’sica.  
 

18 

 
Obs. As tem‡ticas apresentadas, para este ano letivo, poder‹o vir a sofrer altera•›es , na sua ordem ou tem‡tica,  de acordo com propostas de colabora•‹o /articula•‹o  com entidades 
internas ou externas  a este Agrupamento de escolas. 

 
 

CritŽrios de Avalia•‹o /Pondera•‹o  

Em cada descritor a avalia•‹o Ž feita tendo em conta os n’veis  seguintes: 

Ainda est‡ longe de um 
desempenho razo‡vel  

Ainda n‹o desempenha 
razoavelmente  

Desempenha 
razoavelmente  

Desempenha bem Desempenha plenamente  

Insuficiente  Suficiente Bom Muito Bom 
AtŽ 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

 

Dom’nios/  Descritores  Pondera•‹o  Instrumentos de Avalia•‹o  

APROPRIA‚ÌO E REFLEXÌO  
a.! Analisa as diferentes manifesta•›es art’sticas e outras realidades visuais, 

mobilizando diferentes critŽrios estŽticos;  
b. ! Demonstra consci•ncia e respeito pela diversidade cultural e art’stica;  
c.! Compreende as caracter’sticas da linguagem das artes visuais em diferentes 

contextos culturais;  

20% 

 
 
 
! !Trabalhos Pr‡ticos 

(desenvolvimento do trabalho );  
 



d.! Compreende o desenho como forma de pensamento comunica•‹o e cria•‹o nas 
variadas ‡reas de produ•‹o art’stica, tecnol—gica e cient’fica;  

e.! Conhece em profundidade processos art’sticos como modo de interven•‹o na 
sociedade e comunidade; 

f. ! Aplica com flu•ncia a gram‡tica da linguagem visual;  
g.! Domina o desenho como forma de pensamento e comunica•‹o;  
h.! Reflete sobre temas de identidade e do quotidiano utilizando refer•ncias da arte 

contempor‰nea; 
i. ! Domina processos de questionamento. 

! !Apresenta•‹o oral/autoavalia•‹o 
dos trabalhos pr‡ticos;  

 
! !Observa•‹o  direta:  

(desenvolvimento do trabalho e 
de atitudes e comportamentos 
durante as atividades;  

 
▪ Participa•‹o em atividades 
espec’ficas e de articula•‹o 
curricular ;  
 
▪ Portef—lio: organiza•‹o (digital e 
f’sica) e apresenta•‹o pœblica  
 
▪Participa•‹ocolaborativa na 
organiza•‹o de exposi•›es 
coletivas em que os trabalhos do 
aluno estejam inclu’dos;  
 
▪ Participa•‹o em projectos de 
trabalho 
(turma/escola/comunidade ), 
partindo da abordagem de temas 
transversais ou que integrem 
conteœdos de v‡rias disciplinas. 
 

INTERPRETA‚ÌO E COMUNICA‚ÌO  
a.! Comunica, utilizando discursos multimodais recorrendo a tŽcnicas variadas;  
b. ! Interpreta a multiplicidade de respostas das artes visuais na contemporaneidade;  
c.! Interpreta viv•ncias de modo a construir narrativa s que se podem concretizar nas 

variadas ‡reas da produ•‹o art’stica contempor‰nea;  
d. ! Reflete sobre viv•ncias que tenham tido mostras de arte  

20% 

EXPERIMENTA‚ÌO E CRIA‚ÌO  
a.! Manipula com intencionalidade os diferentes processos art’sticos;  
b. ! Domina as diferentes fases metodol—gicas de desenvolvimento de um projeto, nas 

diversas ‡reas em estudo; 
c.! Intervenciona criticamente, no ‰mbito da realiza•‹o pl‡stica, na comunidade em 

que est‡ inserido;  
d. ! Transforma os conhecimentos adquiridos nos seus trabalhos de um modo pessoal;  
e.! Elabora discursos visuais informados e criativos utilizando metodologias de trabalho 

faseadas; 
f. ! Rompe limites para imaginar novas solu•›es;  
g.! Experimenta materiais, tŽcnicas e suportes com persist•ncia;  
h.! Concretiza projetos art’sticos tem‡ticos individuai s e de grupo partindo do 

desenho; 
i. ! Dinamiza interven•›es art’sticas colaborativas no ‰mbito da cidadania e da 

sustentabilidade pessoal, social e ambiental;  
j. ! Apresenta publicamente um portef—lio de produto em forma digital e f’sica;  
k. ! Organiza exposi•›es com os projetos e produ•›es multidisciplinares.  

60% 

Notas: 
- a avalia•‹o Ž sempre formativa, mesmo a que resulta de uma classifica•‹o no final dos 1.¼ e 2.¼ per’odos, com exce•‹o da avalia•‹o do final do 3.¼ 
per’odo,  que Ž sumativa e que resulta do ju’zo globalizante do ano; 
- os instrumentos de avalia•‹o devem ser diversificados;  
- um instrumento  de avalia•‹o tem tantas classifica•›es quantos os descritores dos dom’nios/sequ•ncias/temas/m—dulos e conhecimentos, capacidades 
e atitudes que  est‹o a ser avaliados;  
- a dificuldade registada num determinado per’odo do ano n‹o deve ser considerada na avalia•‹o do 3.¼ per’odo, quando se deteta  que o aluno j‡ 
superou o problema. 



 

N’veis de Desempenho  

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as ‡reas de compet•ncia inscritas no Perfil do Aluno ˆ Sa’da da Escolaridade 
Obrigat—ria (linguagens e textos; informa•‹o e comunica•‹o; racioc’nio e resolu•‹o de problemas; pensamento cr’tico e pensame nto 
criativo; relacionamento interpessoal; desenvolvimen to pessoal e autonomia; bem -estar, saœde e ambiente; sensibilidade estŽtica e 
art’stica; saber cient’fico, tŽcnico e tecnol—gico; consci•ncia e dom’nio do corpo), os descritores de desempenho s‹o os segu intes:  

 
(Muito Bom) 

N’vel 5 
18 a 20 valores 

 

O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando n‹o ter qualquer dificuldade na disciplina.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da esc olaridade obrigat—ria, a 
plenitude das compet•ncias de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Bom) 
N’vel 4 

14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigat—ria, a maior 
parte das compet•ncias de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Suficiente)  
N’vel 3 

10 a 13 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfat—ria, uma parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter pequenas dificuldades na disciplina.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigat—ria, de 
forma satisfat—ria, uma parte das compet•ncias de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Insuficiente) 
N’veis 1 e 2 
0 a 9 valores 

O aluno n‹o  conseguiu atingir, de forma satisfat—ria, os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na disciplina.  
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder adq uirir, no final da 
escolaridade obrigat—ria, de forma satisfat—ria, uma parte das compet•ncias de conhecimentos, capacidades e 
atitudes.  

 


