DISPOSITIVO DE AVALIAÇÃO
Ano letivo 2015/2016

Domínio

Indicadores

CAPACIDADES /
CONHECIMENTOS
(80%)

Ensino Básico: 2º ciclo
Ano: 5.º
DISCIPLINA DE: EDUCAÇÃO VISUAL

%

Técnica
- Aquisição de conhecimento e a ampliação de aptidões
específicas.
Representação
- Esquematização e visualização de simbologias gráficas de modo
racional e conciso.
Discurso
- Procedimentos de registo, comunicação, esquematização e
visualização de simbologias gráficas de modo racional e conciso.

Instrumentos de Avaliação

30

 Teste teórico e ou prático.

40

 Trabalhos práticos e produtos finais
realizados.

10

 Grelha de registo da observação do
desempenho (trabalho e oralidade).

Assiduidade e Pontualidade

ATITUDES / VALORES
( 20% )

Responsabilidade

4

Cumprimento de regras

 Registos do aluno no caderno de

Material necessário/Organização

Empenho/
Participação

registos diário.

Atenção nas aulas

4

Realização das tarefas propostas

 Grelha de observação direta .

Respeito pelos outros

4

Sociabilidade
Entreajuda/cooperação (solidariedade)
Capacidade de iniciativa

4

Autonomia
Confiança em si próprio

Atitude Crítica

1.

Formulação de questões pertinentes

 Auto avaliação e hetero-avaliação.

4

Emissão de juízos de valor fundamentados

Material mínimo necessário à disciplina

Caderneta escolar, manual da disciplina, caderno de registo diário A4, capa A3 de elásticos, bloco papel de
desenho A3, régua 50 cm, esquadro aristo de 22cm, compasso, borracha branca, lápis HB, lápis B, afia metálico,
pinceis nº 3 e nº 6, material de escrita, lápis de cor, marcadores, caneta preta ponta fina 0,3.
OBS: Outros materiais poderão ser solicitados pelo professor de acordo com as atividades a desenvolver .

2.

3.

Terminologia a utilizar nos instrumentos de avaliação:
Ensino Básico
QUALITATIVA

QUANTITATIVA / PERCENTUAL

Insuficiente

0% a 49%

Suficiente

50% a 69%

Bom

70 % a 89%

Muito Bom

90% a 100%

Fórmulas a aplicar no 2º e 3º Períodos

2º Período: CF% 1ºPeríodo + 2 x CF% 2ºPeríodo
3
3º Período: CF% 1ºPeríodo + 2 x CF% 2ºPeríodo + 2 x CF% 3ºPeríodo
5

CF – Classificações obtidas nos vários instrumentos de avaliação ao longo do período.

