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Conteúdos

1º
com os projetos do Plano Anual de Atividades

alunos e das experiências de aprendizagem, bem como da dinamização/articulação

Os conteúdos serão lecionados ao longo do ano, dependendo da progressão dos

Período letivo

Educação Visual – 7º ano

Materiais e técnicas de expressão
• Suportes e instrumentos de registo
• Técnicas de representação
• Desenho expressivo e de observação
• Figura humana
Elementos da forma
• Forma
• Simplificação da forma
• Ponto e linha
• Linha de contorno, silhueta, mancha
• Volumes (valores de claro-escuro)
• Linha de contorno, silhueta, mancha

2º

3º

Representação Técnica
• Desenho técnico
• Construções geométricas
• Sistemas de projeção
• Axonometrias
Comunicação
• Narrativas visuais
• Banda desenhada
• Pintura
Design
• Design de comunicação
• Design de produto
• Disciplinas que integram o Design

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Domínios a avaliar

Domínios das aprendizagens específicas
Capacidades específicas da
disciplina
‒ Domínio da linguagem plástica e
do vocabulário específico;
‒ Domínio das diferentes formas de
comunicação visual;
‒ Domínio do saber científico,
técnico e tecnológico.

Capacidades transversais e áreas de
competência do perfil do aluno
‒ Linguagens e textos
‒ Pensamento crítico e pensamento
criativo
‒ Raciocínio e resolução de problemas
‒ Capacidade de pesquisa, organização e
seleção da informação
‒ Sensibilidade estética e artística

Domínio das atitudes
Assiduidade e Pontualidade
Responsabilidade e Autonomia
Comportamento adequado a
diferentes contextos
-Respeito pelas regras e normas
-Colaboração e postura em sala de aula
-Relacionamento interpessoal
Participação
- Empenho e participação na aula
-Presença nas aulas com o material
necessário

Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano - Av. Camilo 4300-096 - Porto
Telef. 225371838 - Tlm. 938368852 - Fax 225365502
Email: secretaria@esah.org

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE
HERCULANO
COD. 153000
DGEstE/DSRN

avaliação

Instrumentos de

Ano Letivo 2018 / 2019

Pond.
total

• Fichas de avaliação e fichas de trabalho
• Trabalhos produzidos pelo aluno
• Trabalhos experimentais e projetos desenvolvidos
• Prestações e trabalhos desenvolvidos pelo aluno na aula e fora dela
• Grelhas de registo e de observação do professor e grelha de autoavaliação do aluno
A avaliação assume um carácter contínuo e sistemático, espelhando a evolução manifestada pelo aluno ao longo do ano.
65%

5%

30%
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