DIREÇÃO DE SERVIÇOS REGIÃO ALENTEJO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE MARVÃO – CÓDIGO 135641
ANO LETIVO 2018 / 2019

Modelo nº83-A AEM

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Departamento: EXPRESSÕES

Disciplina: ED. VISUAL

Ano: 7º

Perfil de Aprendizagens Específicas
Aprendizagens Essenciais

Critérios de Avaliação
ATITUDES E VALORES

ESPAÇO
Representação técnica:
Materiais básicos do desenho técnico
Sistematização e normalização
Sistemas de projeção: Dupla projeção ortogonal e
Sistema Europeu
Axonometrias: Perspetiva cavaleira, dimétrica e
isométrica
Sombra própria e sombra projetada.
GEOMETRIA
Formas geométricas:
Ângulos, circunferências tangentes e linhas
concordantes (ovais, óvulos, espirais, arcos)
Sólidos e superfícies:
Polígonos e poliedros
Planificação de sólidos

ESTRUTURA
Caraterísticas geométricas da forma
Módulo padrão
FORMA VISUAL
Perceção visual da forma
Qualidades formais
Qualidades geométricas
Qualidades expressivas

DESIGN
Origem do Design
Metodologia do Design
Disciplinas que integram o Design

Cumprimento dos deveres
escolares: (assiduidade e

Responsabilidade
e Cidadania
12,5 %

pontualidade; material escolar;
realização das tarefas na sala de aula e
em casa; participação nas atividades
de complemento curricular)

Respeito pelas regras de
conduta: (respeito pelo outro;
cooperação com os colegas,
professores e funcionários;
conservação/limpeza dos espaços e
materiais escolares)

25
%

Iniciativa

Autonomia
12,5 %

Perseverança na realização do
trabalho e do estudo, bem
como na superação de
dificuldades
Recurso às TIC para a
realização de trabalhos que
impliquem pesquisa, seleção,
tratamento e mobilização da
informação
Capacidade de autoavaliação

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES
Resultados das
avaliações formativas
(35%)
Desenvolvimento das
aprendizagens

75 %

Resultado das
avaliações sumativas
(35 %)
Domínio da Língua
Portuguesa (5 %)

A classificação no final de cada período tem em conta o trabalho realizado desde o início do ano até ao final desse período
Classificação do 1.º Período – aplicam-se os critérios gerais de avaliação.
Classificação do 2.º Período = (40% x Classificação do 1.º Período) + (60% x Avaliação do 2.º Período).
Classificação do 3.º Período = (30% x Classificação do 1.º Período) + (30% x Avaliação do 2.º Período)+ (40% x Avaliação do 3.º Período).

