
	

	

	
	

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: 3º ciclo  Disciplina: Pintura  Ano: 9º  Curso: Ensino Básico 
 
 

Planificação Anual 

Período Sequências Conteúdos Programáticos/Aprendizagens Essenciais Tempos letivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.º 
 
 
 
 
 

 

Observação/representação. 

 

Linguagem pictórica/expressão. 

 

Suportes, materiais e técnicas. 

 

Relação 

técnica/material/suportes e 

instrumentos de pintura. 

 

Exploração de diversas técnicas 

expressão na pintura. 

 

Interação de diferentes suportes, 

materiais e técnicas na realização 

de projetos de pintura.  

 

● Conceitos/definições de Arte. 

● Movimentos artísticos. 

● Linguagem Plástica: Elementos estruturais da linguagem plástica 

(Ponto/Linha; Peso visual; Equilíbrio; Ritmo; Valores de textura; 

valores lumínicos; Valores Cromáticos; Conceitos de linguagem) 

● Desenho/pintura – noções e relações; formas de expressão. 

● Cor/luz e cor/pigmento. 

● Qualidades expressivas da cor/simbologias. 

● Representação expressiva (materiais e técnicas). 

●Desenho de expressão livre e atividades sugeridas. 

●Pintura de expressão livre e atividades sugeridas. 

● Meios atuantes: riscadores secos e aquosos.  

●Técnica de pintura a guache/ tinta acrílica.  

●Desenho de expressão livre e atividades sugeridas. 

●Pintura de expressão livre e atividades sugeridas. 

●Pintura aplicada em diversos suportes, ex.: madeiras, têxteis, 
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2.º 
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3.º 

 

Projeto artístico em pintura. 

 

vidro, cerâmica, etc. 

●Experimentar diversas técnicas de pintura. 

●Utilização de recortes colagens e dobragens. 

● Meios atuantes aquosos. 

●Noção de projeto artístico. 

●Realização de projetos artísticos em pintura e sua concretização. 
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Obs.As temáticas apresentadas, para este ano letivo, poderão vir a sofrer alterações, na sua ordem ou temática, de acordo com propostas de colaboração/articulação com entidades 

internas ou externas a este Agrupamento de escolas. 

 
 

Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveisseguintes: 

Ainda está longe de um 
desempenho razoável 

Ainda não desempenha 
razoavelmente 

Desempenha 
razoavelmente 

Desempenha bem Desempenha plenamente 

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

 

Domínios/Descritores Ponderação Instrumentos de Avaliação 

a. Experimenta, individualmente ou em grupo, diversos materiais e suportes nas suas 
produções para a concretização de ideias e de temáticas. 

b. Articula conceitos (espaço, volume, cor, luz, movimento, estrutura, forma, ritmo), 
referências, experiências, materiais e suportes nas suas composições plásticas. 

c. Manifesta expressividade nos seus trabalhos, selecionando, de forma intencional, 
conceitos, temáticas, materiais, suportes e técnicas. 

d. Justifica a intencionalidade das suas composições, recorrendo a critérios de ordem 
estética (vivências, experiências e conhecimentos). 

e. Seleciona, de forma autónoma, processos de trabalho e de registo de ideias que 
envolvam a pesquisa, investigação e experimentação. 

100% 

 
Trabalhos Práticos: 
(desenvolvimento e apresentação 
de trabalho) 
 
Observação direta: 
(desenvolvimento do trabalho e de 
atitudes e comportamentos 
durante as atividades)  

 

Notas: 
- a avaliação é sempre formativa, mesmo a que resulta de uma classificação no final dos 1.º e 2.º períodos, com exceção da avaliação do final do 3.º 
período, que é sumativa e que resulta do juízo globalizante do ano; 



- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 
- uminstrumento de avaliação tem tantas classificações quantos os descritores dos domínios/sequências/temas/módulos e conhecimentos, capacidades e 
atitudes que estão a ser avaliados; 
- a dificuldade registada num determinado período do ano não deve ser considerada na avaliação do 3.º período, quando se deteta que o aluno já 
superou o problema. 

 

Níveis de Desempenho 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 
Obrigatória (linguagens e textos; informação e comunicação; raciocínio e resolução de problemas; pensamento crítico e pensamento 
criativo; relacionamento interpessoal; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; sensibilidade estética e 
artística; saber científico, técnico e tecnológico; consciência e domínio do corpo), os descritores de desempenho são os seguintes: 

 
(Muito Bom) 

Nível 5 
18 a 20 valores 

 

O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a 
plenitude das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Bom) 
Nível 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 obrigatória, a maior 
parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Suficiente) 
Nível 3 

10 a 13 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, 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 obrigatória, de 
forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Insuficiente) 
Níveis 1 e 2 
0 a 9 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, 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 adquirir, no final da 
escolaridade obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e 
atitudes.  

 


