
Disciplina:		Artes	e	Património

Nível	de	proficiência Nível	de	proficiência	 Nível	de	proficiência	 Nível	de	proficiência Nível	de	proficiência	
	E D C 	B A

Desempenho	 Desempenho	 Desempenho	 Desempenho Desempenho	
Muito	Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito	Bom

Refletir	sobre	as	
manifestações	culturais	do	
património	local	e	global

O	aluno	não	consegue	
reconhecer	manifestações	

culturais.	

O	aluno	reconhece	
manifestações	culturais,	no	

entanto	não	consegue	
refletir	sobre	as	mesmas.

O	aluno	tem	algum	
conhecimento	sobre	

manisfestações	culturais	e	
consegue	refletir	sobre	as	
mesmas	embora	com	

dificuldade.

O	aluno	consegue	de	forma	
fluida	desenvolver	uma	
reflexão	sobre	as	várias	

manifestações	culturais	que	
lhe	são	apresentadas.

O	aluno	consegue	refletir	sobre	
as	experiências	visuais	que	teve	
acesso,	consegue	exprimir-se	
sobre	hábitos	de	apreciação	e	
fruição	de	diferentes	contextos	

culturais.
Dominar	os	conceitos	de	
plano,	ritmo,	espaço,	
estrutura,	luz-cor,	

enquadramento,	entre	
outros	-	em	diferentes	
contextos	e	modalidades	
expressivas:	pintura,	

escultura,	desenho,	design,	
fotografia,	cinema,	vídeo,	

banda	desenhada.

O	aluno	não	sabe		
reconhecer	os	conceitos	de	

plano,	ritmo,	espaço,	
estrutura,	luz-cor,	

enquadramento,	entre	
outros.

O	aluno	conhece	alguns	
conceitos	mas	não	consegue		
aplicá-los	em	diferentes	
contextos	e	modalidades	

expressivas.	

O	aluno	reconhece	os	
conceitos	embora	tenha	

dificuldade	de	aplicação	nos	
diferentes	conceitos	e	

modalidades	expressivas.

O	aluno	domina	os	conceitos	e	
sabe	aplica-los	nos	diferentes	

contextos	e	modaliades	
expressivas.

O	aluno	consegue	mobilizar	
saberes	e	processos,	através	dos	
quais	perceciona,	seleciona,	

organiza	os	dados	e	lhes	atribui	
significados	novos.

Reconhecer	a	importância	
das	imagens	como	meios	de	
comunicação	de	massas,	

capazes	de	veicular	
diferentes	significados

O	aluno	não	consegue	
entender	qual	a	importância	
da	imagem	como	meio	de	

comunicação.

O	aluno	tem	dificuldade	em	
reconhecer	a	importância	da	

imagem	como	meio	de	
comunicação.

O	aluno	entende	a	
importância	da	imagem	como	

meio	de	comunicação.

O	aluno	reconhece	facilmente	
a	importância	da	imagem	

como	meio	de	comunicação.

O	aluno	reconhece	e	sabe	
relacionar	os	conceitos	as	
imagens	como	meio	de	
comunicação	de	massas.
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Critérios	de	Avaliação	(Níveis	de	Desempenho)

Ciclo	de	ensino:	3º

Domínio	
ou	Tema

Conteúdo

Níveis	de	desempenho	–	descritores

Os	níveis	de	desempenho	estão	inclusos	uns	nos	outros

Ano	de	escolaridade:	7º	ano

Exemplos	de	
atividades

Analisar	um	
conjunto	de	
momumentos	
ao	nivel	do	
tipo	de	

património,	
histórico,	etc.			

Analisar	o	
patrono	da	

Escola	quanto	
ao	

enquadramen
to	histórico	e	

a	nivel	
patrimonial.

Escolher	uma	
personalidad

e,	por	
exemplo,	a	
pesonalidade	
que	está	

representada	
na	morada	do	

aluno,	e	
enquadra-la	a	
nivel	histórico	
e	patrimonial.

Redesign	de	
um	objeto,	
monumento,	

etc.

Utilização	de	
outros	

conceitos	
artistico	na	
analise	de	
diversos		

patrimónios.



Enquadrar	os	objetos	
artísticos	de	diferentes	
culturas	e	períodos	

históricos,	tendo	como	
referência	os	saberes	da	

História	da	Arte

O	aluno	não	consegue	
reconhecer	objetos	

artisticos.

O	aluno	reconhece	alguns	
objetos	artisticos	mas	não	
consegue	enquadra-los	nas	

diferentes	culturas	ou	
periodos	históricos.

O	aluno	consegue	reconhecer	
objetos	artisticos	mas	tem	
dificuldade	de	os	enquadrar	
nas	culturas	e	periodos	

históricos.

O	aluno	além	de	reconhecer	os	
objetos	artisticos	sabe-os	
enquadrar	nos	diferentes	

períodos	históricos.

O	aluno	tem	facilidade	em	
enquadrar	e	relacionar	os	

diferentes	objetos	artisticos	com	
os	saberes	da	história	da	arte.	

Relacionar	o	modo	como	os	
processos	de	criação	
interferem	na(s)	

intencionalidade(s)	dos	
objetos	artísticos.

O	aluno	não	reconhece	o	
processo	de	criação	de	
objetos	artisticos.

O	aluno	tem	dificuldade	em	
reconhecer	os	diferentes	
passos	do	processo	de	
criação	de	um	objeto	

artistico.

Embora	reconheça	o	precesso	
de	criação	de	um	objeto	

artistico	tem	dificuldade	em	
relaciona-los	entre	si.

O	aluno	consegue	entender	o	
processo	de	criação	e	

consegue	relaciona-los	entre	
si.

O	aluno	tem	facilidade	de	
relacionamento	no	processo	de	

objetos	artistico	e	ainda	
consegue	descobrir	
progressivamente	a	

intencionalidade	das	suas	
experiências	plásticas

Interrogar	os	processos	
artísticos	para	a	

compreensão	da	arte	
contemporânea.

O	aluno	não	consegue	
identificar	arte	
contemporânea.

O	aluno	tem	dificuldade	em	
reconhecer	arte	

contemporânea	e	relacionar	
os	processos	artisticos.

Embora	reconheça	o	que	é	
arte	contemporânea	têm	

dificuldade	em	interrogar	os	
processos	artisticos	para	o	seu	

entendimento.

O	aluno	reconhece	e	sabe	
relacionar	os	processos	
artisticos	de	modo	a	
compreender	a	arte	
contemporânea.

O	aluno	tem	facilidade	de	
identificação	de	arte	

contemporânea	e	consegue	
reinventar	soluções	para	a	
criação	de	novas	imagens	
relacionando	conceitos,	

materiais,	meios	e	técnicas.

Transformar	os	
conhecimentos	adquiridos	

em	novos	modos	de	
apreciação	do	mundo.

O	aluno	não	consegue	
relacionar	os	conhecimentos	

adqueridos	com	outras	
realidades.

O	aluno	tem	dificuldade	em	
estabelecer	relacionamento	

dos	conhecimentos	
adquiridos	com	novas	

realidades.

O	aluno	consegue	estabelecer	
relacionamento,	embora	com	

alguma	dificuldade,	os	
conhecimentos	adquiridos	
com	a	apreciação	do	mundo	

no	que	concerne	ao	
património	cultural	ou	

artistico.

O	aluno	sabe	criar	relação	
entre	os	conhecimentos	

adquiridos	e	a	importância	do	
património	cultura	e	artistico.	

O	aluno	além	de	conseguir	
relacionar	os	seus	

conhecimentos	com	a	
importância	do	património	

cultural	e	artístico	nacional	e	de	
outras	culturas,	sabe	os	valores	
indispensáveis	para	uma	maior	
capacidade	de	participação	e	
intervenção	nas	dinâmicas	

sociais	e	culturais.

Articular	conceitos	(espaço,	
volume,	cor,	luz,	movimento,	
estrutura,	forma,	ritmo),	
referências,	experiências,	

materiais	e	suportes	nas	suas	
composições	plásticas.

O	aluno	não	sabe	identificar	
os	conceitos.

O	aluno	tem	dificuldade	
expressar	no	seu	trabalho	os	
conhecimentos	que	têm	
quanto	aos	conceitos	de	
espaço,	volume,	cor,	luz,	

movimento,	etc.

O	aluno	embora	conheça	os	
conceitos	demonstra	

dificuldade	em	articular	as	
suas	ideias	nas	suas	
composições	plásticas

O	aluno	sabe	selecionar	
técnicas	e	materiais	ajustando-
os	à	intenção	expressiva	das	

suas	representações

O	aluno	além	de	saber	escolher	
as	técnicas	e	os	materiais	para	a	
suas	composições	reconhece	a	

importância	da	utilização	
sistemática	de	processos	de	

registo	de	ideias,	de	
planeamento	e	de	trabalho
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Analisar	um	
conjunto	de	
momumentos	
ao	nivel	do	
tipo	de	

património,	
histórico,	etc.			

Analisar	o	
patrono	da	

Escola	quanto	
ao	

enquadramen
to	histórico	e	

a	nivel	
patrimonial.

Escolher	uma	
personalidad

e,	por	
exemplo,	a	
pesonalidade	
que	está	

representada	
na	morada	do	

aluno,	e	
enquadra-la	a	
nivel	histórico	
e	patrimonial.

Redesign	de	
um	objeto,	
monumento,	

etc.

Utilização	de	
outros	

conceitos	
artistico	na	
analise	de	
diversos		

patrimónios.



Manifestar	expressividade	
nos	seus	trabalhos,	

selecionando,	de	forma	
intencional,	conceitos,	
temáticas,	materiais,	
suportes	e	técnicas.

O	aluno	não	consegue	
manifestar	expressividade	

nos	seus	trabalhos.

O	aluno	tem	dificuldade	em	
manifestar	expressividade	

nos	seus	trabalhos.

O	aluno	embora	demonstre	
alguma	expressividade	nos	

seus	trabalhos	tem	
dificuldade	em	fazer	a	selecão	
dos	conceitos,	materiais	ou	

técnicas	a	aplicar.

O	aluno	consegue	demonstrar	
expressividade	nos	seus	
trabalhos	e	com	facilidade	
consegue	selecionar	e	

relacionar	materiais,	técnicas	e	
conceitos.

O	aluno	tem	facilidade	em	
elaborar	os	seus	trabalhos	de	

modo	expressivo	e	conseguindo	
transferir	novas	situações	de	
processos	de	análise	e	de	
síntese,	de	modo	a	criar	um	
conjunto	de	imagens	e	de	

objetos	com	possibilidades	de	
desenvolver	trabalhos	com	um	

nível	mais	elevado	de	
complexidade.

Selecionar,	de	forma	
autónoma,	processos	de	
trabalho	e	de	registo	de	
ideias	que	envolvam	a	
pesquisa,	investigação	e	

experimentação

O	aluno	não	consegue	
elaborar	uma	pesquisa.

O	aluno	não	consegue	
registar	e/ou	selecionar	as	
ideias	retiradas	de	uma	

pequisa.

O	aluno	tem	dificuldades	em	
selecionar	as	ideias	retiradas	

de	uma	pesquisa.	

O	aluno	consegue	elaborar	
uma	pesquisa,	de	forma	

autónoma,	consegue	retirar	as	
ideias	fundamentais	para	a	
selecão	num	novo	projeto.

O	aluno	consegue,	de	uma	
forma	autonoma,	selecionar	os	
processos	de	trabalho,	as	ideias	
princpais	e	consegue	relacionar	
tudo,	de	modo	a	participar	em	

projetos	de	trabalho	
multidisciplinares.
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Analisar	um	
conjunto	de	
momumentos	
ao	nivel	do	
tipo	de	

património,	
histórico,	etc.			

Analisar	o	
patrono	da	

Escola	quanto	
ao	

enquadramen
to	histórico	e	

a	nivel	
patrimonial.

Escolher	uma	
personalidad

e,	por	
exemplo,	a	
pesonalidade	
que	está	

representada	
na	morada	do	

aluno,	e	
enquadra-la	a	
nivel	histórico	
e	patrimonial.

Redesign	de	
um	objeto,	
monumento,	

etc.

Utilização	de	
outros	

conceitos	
artistico	na	
analise	de	
diversos		

patrimónios.


