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Fazer	um	
levantamento	

gráfico

O	aluno	não	é	capaz	de		
realizar	um	registo	gráfico	
simples	e	não	desenha	nada	

entendível.

O	aluno	apresenta	dificuldades	
em	realizar	um	registo	gráfico	
simples	usando	o	ponto,	a	linha,	

a	textura	e	ou	a	cor.

O	aluno	consegue	realizar	um	
registo	gráfico	utilizando	o	ponto,	
a	linha,	a	textura	e	ou	a	cor	numa	

forma	aproximada	do	real

O	aluno	desenvolve	facilmente	
um	registo	gráfico	consistente	de	
um	ou	mais	objetos	ou	de	um	

espaço	utilizando	
conscientemente	o	ponto,	a	linha,	
a	textura	e	ou	a	cor	e	utiliza	o	
claro/escuro	para	simular	o	

volume	ainda	de	forma	indecisa.

O	aluno	regista	gráficamente	
qualquer	objeto	ou	espaço,	utizando	

os	meios	riscadores	com	
naturalidade,	criando	um	efeito	de	
volume	e	de	perspetiva	através	de	

gradações	de	claro/escuro.

Conceber	e	
executar	BD

O	aluno	não	é	capaz	de	
compreender	a	noção	de	
narrativa	visual,	não	

compreende	como	contar	
uma	história	com	desenhos	e	

balões	de	escrita.

O	aluno	apresenta	dificuldades	
em	desenvolver	uma	narrativa	
visual,	mas	percebe	a	noção	de	

sequência	numa	história	
desenhada.

O	aluno	compreende	a	noção	de	
narrativa	visual	e	consegue	ilustrá-
la	em	vários	passos	embora	ainda	

de	forma	muito	elementar

O	aluno	desenvolve	facilmente	
uma	narrativa	visual	com	

ilustração	e	texto	com	sequência	
e	introdução	de	promenores	

pessoais.

O	aluno	desenvolve	facilmente	uma	
narrativa	visual	mostrando	grandes	
capacidades	gráficas	representando	
as	imagens	com	muitos	promenores	e	

elementos	pessoais,	mostrando	
destreza	na	representação	de	

imagens	figurativas	e	não	figurativas	
em	sintonia	com	o	texto	que	ele	

próprio	criou,	simulando	movimento,	
profundidade,	diferentes	horas	do	dia	
e	da	noite,	diferentes	estados	de	

espírito,	etc...
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Critérios	de	Avaliação	(Níveis	de	Desempenho)

Disciplina:		Educação	Visual Ciclo	de	ensino:	3º	Ciclo

Domínio	
ou	Tema

Subdomínio Conteúdo

Ano	de	escolaridade:	7º	Ano

Níveis	de	desempenho	–	descritores

Os	níveis	de	desempenho	estão	inclusos	uns	nos	outros



Elaborar	
gráficos	e	
esquemas

O	aluno	não	consegue	
compreender	a	noção	de	

gráfico	nem	de	esquema,	não	
consegue	resumir	num	

esquema	simples	uma	linha	
de	pensamento

O	aluno	apresenta	dificuldade	
em	compreender	um	gráfico	e	
ou	um	esquema	mas	esforça-se	

por	realizar	um	pequeno	
esboço.

O	aluno	compreende	e	elabora	
esquemas	e	gráficos	simples,	

mostrando	ter	compreendido	o	
que	lhe	foi	pedido	embora	ainda	

com	pouca	segurança.

O	aluno	elabora	esquemas	e	
gráficos,	mostrando	compreensão	
no	registo	que	faz	em	desenho

O	aluno	elabora	com	facilidade	
esquemas	e	gráficos	revelando	boas	
capacidades	de	compreensão	em	

todo	o	processo	de	representação	e	
nos	desenhos	finais	com	grande	

originalidade.

Executar	
projetos	de	
equipamento

O	aluno	não	reconhece	a	
noção	de	projeto,	não	

compreende	que	são	precisas	
várias	etapas	para	construir	

um	projeto

O	aluno	apresenta	dificuldade	
em	conceber	um	projeto,	
embora	faça	um	pequeno	
desenho	que	expressa	uma	

ideia.

O	aluno	compreende	a	noção	de	
projeto	e	realiza	pequenos	

esboços	da	peça	pedida	sem	ter	a	
noção	da	função	para	que	o	

objeto	se	destina,	nem	a	noção	de	
escala	a	que	deve	ser	feito.

O	aluno	compreende	a	noção	de	
projeto	e	realiza	esboços	de	

pequenas	peças	de	equipamento	
urbano	(banco,	mesa,	candeeiro)	
mostrando	alguma	noção	de	

escala	e		a	função	para	que	esse	
objeto	se	destina.

O	aluno	executa	um	pequeno	projeto	
com	destreza,	aplicando	a	

metodologia	de	projeto,	a	noção	
clara	de	escala	e		a	relação	com	a	
função	para	o	qual	é	projetado.

Conceber	e	
executar	

sinalizações

O	aluno	não	é	capaz	de	
entender	o	que	é	um	sinal,	

não	reconhece	uma	
mensagem	através	de	um	
desenho	simplificado	numa	

linguagem	universal

O	aluno	apresenta	muitas	
dificuldades	em	perceber	a	

importância	da	sinalização	numa	
comunicação	universal,	não	
elabora	um	desenho	simples	
indicando	um	espaço	público	

(por	exemplo	a	indicação	de	WC	
saída	de	emergência	ou	

elevador)

O	aluno	reconhece	a	importância	
das	sinalizações	sem	texto	e	

concebe	um	pictograma	simples	

O	aluno	concebe	e	executa	com	
criatividade	e	algum	rigor	
geométrico	um	ou	mais	

pictogramas

O	aluno	concebe	e	executa	vários	
pictogramas	com	grande	criatividade	

usando	alguns	elementos	da	
linguagem	gráfica,	como	a	linha,	a	
textura,a	cor	ou	a	mancha	para	

definir	o	contraste	de	forma/fundo	
de	cada	desenho

Reconhecer	o	
papel	das	
imagens

O	aluno	não	é	capaz	de	
apreender	e	de	interpretar	
diferentes	universos	visuais.	

Não	percebe	qual	a	
mensagem	que	é	mostrada	
através	de	uma	ou	várias	

imagens

O	aluno	reconhece	diferentes	
universos	visuais	mas	não	os	

interpreta	facilmente

O	aluno	reconhece	diferentes	
universos	visuais,	nem	sempre	
conseguindo	interpretá-los,	
embora	seja	capaz	de	copiar	

partes	de	uma	imagem	

O	aluno	reconhece	o	papel	das	
imagens,	interpretando-as	e	
transformando-as	utitizando	

alguns	elementos	da	linguagem	
plástica	para	lhes	dar	novos	

conteúdos.

O	aluno	reconhece,	transforma	e	cria	
novas	imagens	criativamente,	

utilizando	os	elementos	gráficos	da	
linguagem	plástica,	para	dar	a	ideia	
de	movimento,	de	expressão	de	

sentimentos,	etc…

Executar	e	
reproduzir	
folhetos	

informativos

O	aluno	não	é	capaz	de	
desenvolver	a	capacidade	de	
compreender	o	que	é	uma	

mensagem	curta

O	aluno	utiliza	algumas	
mensagens	mas	não	as	organiza	
de	forma	lógica	e	não	conclui	a	
tarefa	não	sendo	capaz	de	

construir	um	folheto	
informativo.

O	aluno	utiliza	mensagens	já	
existentes	e	constrói	um	folheto	

básico	tripartido.

O	aluno	cria	as	suas	mensagens	e	
constrói	um	folheto	original	

usando	dobragens	diferentes	do	
modelo	básico	do	triptico.

O	aluno	cria	as	suas	mensagens	e	
constrói	um	folheto	autonomamente	

de	forma	criativa	e	crítica
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Executar	
cartaz

O	aluno	não	é	capaz	de	
desenvolver	a	capacidade	de	
pensar	como	organizar	um	
cartaz	,	usando	mensagens	
curtas,	imagens	fortes	e	

diretas		

O	aluno	apresenta	dificuldades	
em	transmitir	uma	ideia	e	de	a	

comunicar	aos	outros

O	aluno	consegue	desenvolver	a	
capacidade	de	comunicar	uma		
ideia	através	de	pequenos	
esboços	no	entando	a	sua	

passagem	para	o	trabalho	final	
fica	pouco	chamativa	por	falta	de	
contrastes	de	cor	ou	mensagem	
escrita	ou	desenhada	pouco	clara.

O	aluno	desenvolve	facilmente	a	
capacidade	de	realizar	um	cartaz,	
usando	os	elementos	gráficos	da	
linguagem	plástica	chamando	a	
atenção	para	a	mensagem.

O	aluno	desenvolve	com	muita	
facilmente	a	capacidade	de	realizar	
um	cartaz	usando	conscientemente	
os	elementos	gráficos	da	linguagem	

plástica	apresentando	uma	
mensagem	forte,	atrativa	e	muito	

clara.

Sobreposição,	
dimensão,	cor,	

Claro-
escuro,gradaç
ão	de	nitidez

Representar	o	
espaço	
utilizado,	

isoladamente	
ou	de	modo	
integrado,	as	
sobreposiçõe
s,	variações	
de	dimensão,	
de	cor,	de	

claro-escuro	
ou	de	

gradações	de	
nitidez	

O	aluno	não	representa	o	
espaço,		utilizando	

isoladamente	ou	de	modo	
integrado	as	sobreposições,	
variações	de	dimensão,	de	
cor,	de	claro-escuro	ou	de	

gradações	de	nitidez

O	aluno	não	representa	ainda	o	
espaço,	utilizando	isoladamente	

ou	de	modo	integrado,	as	
sobreposições,	variações	de	
dimensão,	de	cor,	de	claro-
escuro	ou	de	gradações	de	
nitidez.	Demonstra	no	seu	
traçado	tentativas	de	

proximidade	do	real	mas	ainda	
sem	sucesso.

O	aluno	representa	o		espaço	
isoladamente	ou	de	modo	

integrado.	Demostra	já	algumas	
noções	corretas	de	

proporcionalidade,	escala	e	
perspetiva.	Consegue,	também	

nos	seus	registos	gráficos	utilizar	a	
cor,		claro-	escuro	ou	gradação	de	

nitidez		mas	ainda	de	forma	
básica,	com	algum	distânciamento	

do	real.	

O	aluno	representa	o	espaço	com		
rigor	no	traçado,	proporções,	
sobreposições,	variação	de	

dimensões,	escala	e	até	já	em	
perspetiva.	Consegue		

corretamente	utilizar	a	cor,	o	
claro-	escuro	e	a	gradação	de	

nitidez		nos	seus	registos	dando	
noção	de	próximidade	e	

distância.

O	aluno	representa	corretamente	o	
espaço	muito	próximo	do	real,	
demonstrando	grande	rigor	no	

traçado,	proporções,	escala	e	até	já	
em		perspetiva.	Consegue		

corretamente	utilizar	a	cor,		claro-	
escuro	e	gradação	de	nitidez		nos	

seus	registos	dando	também	a	noção	
de	próximidade	e	distância.

Relação	
Homem-
Espaço

Registar	as	
proporções	e,	
em	esquema,	

os	
movimentos

O	aluno	não	regista	nem	
compreende	as	proporções,	
esquemas	e	movimentos	na	
relação	homem-espaço.	Não	
consegue	ver/interpretar	de	
forma	correta	o	real	para,	de	
seguida,	o	registar.	Não	usa	o	
desenho	sintese/esquemático	
para	o	encaminhar	nos	seus	

registos.

O	aluno		regista	corretamente		
algumas	proporções	mas,	ainda	
com	imperfeições,		já	elabora		
esquemas	muito	simples	na	

relação	homem-espaço	mas,		de	
forma	não	perceptivel.	Não	
regista	os	movimentos.

O	aluno	já	regista	algumas	
proporções	corretas	mas	

demonstra	imperfeições	noutras,		
já	elabora		esquemas	muito	
simples	na	relação	Homem-

espaço.	Demonstra		persistência	
nos	seus	registos	gráficos.

O	aluno	compreende	e	regista	
corretamente		as	proporções,	

elabora	esquemas		e	já	consegue	
demonstrar	nos	seus	registos	

gráficos	a	ideia	de	movimento	na	
relação	Homem-espaço.

O	aluno	compreende	e	regista	muito	
bem	as	proporções,	esquemas		e	os	
movimentos	na	relação	Homem-
espaço,		muito	próximo	do	real,	
acrescentando-lhes	valor	e	
identidade	aos	seus	registos.
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Forma/função

Compreender	
a	estrutura	
não	apenas	
como	suporte	
de	uma	forma	

mas,	
também,	
como	

principio	
organizador	

dos	
elementos	

que	a	
constituem

O	aluno	não	compreende	a	
estrutura	como	suporte	de	
uma	forma	nem	que	a	forma	

está	relacionada	com	a	
função	que	ocupa.	Não	

compreende	também	que	a	
estrutura	é	um	princípio	
organizador		de	todas	os	

elementos	que	a	constituem.

O	aluno	apresenta	dificuldades	
em		compreender	a	estrutura	
como	suporte	de	uma	forma	e	
que	a	forma	está	relacionada	
com	a	função	que	ocupa.	Não	
compreende	também	que	a	
estrutura	é	um	principio	
organizador		de	todas	os	

elementos	que	a	constituem.

O	aluno	compreende	a	estrutura	
como	suporte	de	uma	forma	mas	

apresenta	dificuldades	em	
compreender	que	a	forma	está	
relacionada	com	a	função	que	
ocupa.	Compreende	de	forma	
básica	que	a	estrutura	é	um	

principio	organizador		de	todos	os	
elementos	que	a	constituem.	

O	aluno	compreende	a	estrutura	
como	suporte	de	uma	forma	e	

que	a	forma	está	relacionada	com	
a	função	que	ocupa.	Compreende	
que	a	estrutura	é	um	principio	

organizador		de	todas	os	
elementos	que	a	constituem,	

assim	como	módulos,	junções	e	
nós.	Compreende	que	existem	
estruturas	dependendo	dos	

elementos	que	as	compõem	e	da	
sua	articulação,	podendo	ser:	
fixas,	desmontáveis	e	móveis.

O	aluno	compreende	a	estrutura	
como	suporte	de	uma	forma	e	que	a	
forma	está	relacionada	com	a	função	
que	ocupa.	Compreende	muito	bem	

que	a	estrutura	é	um	principio	
organizador		de	todas	os	elementos	
que	a	constituem,		assim	como	

módulos,	junções	e	nós.	Compreende	
que	existem	estruturas	dependendo	
dos	elementos	que	as	compõem	e	da	
sua	articulação,	podem	ser:	fixas,	

desmontáveis	e	móveis.	Entende,	de	
forma	clara,	que	a	estrutura	é	o	

principal	elemento	modulador	das	
formas	e	o	garante	da	sua	

estabilidade.

Estruturas	
naturais	e	
criadas	pelo	
Homem

Relacionar	a	
forma	e	a	
função	dos	

objetos	com	a	
sua	estrutura

O	aluno	não	relaciona	a	forma	
e	a	função	do	objeto	com	a	
sua	estrutura.	Não	distingue	
estruturas	naturais		(criadas	
pela	natureza)	e	artificiais	
(criadas	pelo	Homem)	e	não	
consegue	entender	que	o	
Homem	se	inspira	nas	

estruturas	naturais	para	criar	
os	objetos.

O	aluno	tem	dificuldade	em		
relacionar	a	forma	e	a	função	do	
objeto	com	a	sua	estrutura.	Não	
distingue	estruturas	naturais		
(criadas	pela	natureza)	e	

artificiais	(criadas	pelo	Homem)	
e	não	consegue	entender	que	o	

Homem	se	inspira	nas	
estruturas	naturais	para	criar	os	

objetos.

O	aluno	consegue		relacionar	a	
forma	e	a	função	do	objeto	com	a	
sua	estrutura.	Distingue	estruturas	
naturais		(criadas	pela	natureza)	e	
artificiais	(criadas	pelo	Homem)	e	
consegue	entender	que	o	Homem	
se	inspira	nas	estruturas	naturais	

para	criar	os	objetos.

O	aluno	consegue		relacionar	bem	
a	forma	e	a	função	do	objeto	com	

a	sua	estrutura.	Distingue	
estruturas	naturais		(criadas	pela	
natureza)	e	artificiais	(criadas	
pelo	Homem)	e	consegue	

entender	que	o	Homem	se	inspira	
nas	estruturas	naturais	para	criar	

os	objetos.

O	aluno	consegue		relacionar	bem	a	
forma	e	a	função	do	objeto	com	a	sua	

estrutura.	Distingue	claramente	
estruturas	naturais	(criadas	pela	
natureza)	e	artificiais	(criadas	pelo	
Homem)	e	consegue	entender	que	o	
Homem	se	inspira	nas	estruturas	

naturais	para	criar	as	suas.	Aplica	em	
novas	situações.

Ritmo	de	
crescimento

Representar	a	
geometria	
das	formas	
naturais	e	o	
seu	ritmo	de	
crescimento

O	aluno	não	representa	a	
geometria	das	formas	

naturais	nem	o	seu	ritmo	de	
crescimento.

O	aluno		tem	dificuldade	em	
representar	a	geometria	das	

formas	naturais	e	o	seu	ritmo	de	
crescimento.

O	aluno	consegue	basicamente	
representar	a	geometria	das	

formas	naturais	e		o	seu	ritmo	de	
crescimento.	Já	entende	que	ao	

observarmos	um	plano	construído		
com	formas	geométricas	iguais,	
ordenadamente	repetidas,	

chamamos		estrutura	geométrica	
bidimensional	ou	também	se	

podem	chamar	de	grelha,	rede	ou	
malha.

O	aluno	representa	a	geometria	
das	formas	naturais	e	o	seu	ritmo	
de	crescimento.	Entende	que	as	
estruturas	naturais	servem	

muitas	vezes	de	exemplo	ao	Ser	
Humano,	pois	mostram	como	

certos	problemas	de	suporte	,	de	
articulações	e	de	resistência	se	

encontram	resolvidos	na	
natureza.	O	aluno	aplica	estes	
saberes	em	novas	situações.

O	aluno	representa	a	geometria	das	
formas	naturais	claramente	e	o	seu	
ritmo	de	crescimento.	Entende	que	
as	estruturas	naturais	servem	muitas	
vezes	de	exemplo	ao	Ser	Humano	

pois	mostram	como	certos	problemas	
de	suporte	,	de	articulações	e	de	

resistência	se	encontram	resolvidos	
na	natureza.	O	aluno	aplica	estes	

saberes	em	novas	situações	
acrescentando	valor	às	ideias.
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Compreender	
os	conceitos	

de	
módulo/padr

ão

O	aluno	não	distingue	
módulo/padrão.	Não	entende	
que	chamamos	módulo	ao	
elemento	que	se	repete	
organizadamente	numa	

forma	ou	numa	composição,	
e	que	o	resultado	desta	

organização	formal,	partindo	
de	um	ou	de	vários	módulos,	

é	um	padrão.

O	aluno	ainda	não	distingue	
módulo/padrão.	Não	entende	
que	chamamos	módulo	ao	
elemento	que	se	repete	

organizadamente	numa	forma	
ou	numa	composição	e	que	o	
resultado	desta	organização	
formal	a	partir	de	um	ou	de	
vários	módulos,	é	um	padrão.

O	aluno	distingue		
módulo/padrão,	entende	que	

chamamos	módulo	ao	elemento	
que	se	repete	organizadamente	
numa	forma	ou	numa	composição	

e	que	o	resultado	desta	
organização	formal	a	partir	de	um	

ou	de	vários	módulos	é	um	
padrão.

O	aluno	distingue	bem	
módulo/padrão,	entende	que	
chamamos	módulo	ao	elemento	
que	se	repete	organizadamente	

numa	forma	ou	numa	
composição	e	que	o	resultado	

dessa	organização	formal	a	partir	
de	um	ou	de	vários	módulos,	é	

um	padrão.	Aplica	estes	
conhecimentos	em	novas	

situações.

O	aluno	distingue	claramente	
módulo/padrão.	Entende	que	

chamamos	módulo	ao	elemento	que	
se	repete	organizadamente	numa	
forma	ou	numa	composição	e	que	o	
resultado	desta	organização	formal	a	
partir	de	um	ou	de	vários	módulos,	é	

um	padrão.	Aplica	todos	os	
conhecimentos	em	novos	desafios.

Realizar	
estruturas	
modelares	
(Padrão),	de	
suporte	e	
visuais

O	aluno	não	realiza	estruturas	
simples	modulares	(padrões),	
geométricas	bidimensionais	e	
tridimencionais,	de	suporte	
ou	visuais	e/ou	composições	
padronizadas	(utilizando	
rotação,	alternância	e/ou	

translação).	

O	aluno	não	realiza	estruturas	
simples	modulares	(padrões),	
geométricas	bidimensionais	e	
tridimencionais,de	suporte	ou	

visuais	e/oucomposições	
padronizadas	(utilizando	
rotação,	alternância	e	

translação.)	

O	aluno	realiza	estruturas	simples	
modulares	(padrões),	geométricas	
bidimensionais	e	tridimencionais,	
de	suporte	ou	visuais.	Realiza	já	
composições	padronizadas	que	
podem	utilizar	a	rotação,	a	

alternância	e/ou	a	translação.	O	
aluno	tem	dificuldade	em	aplicar	
este	conhecimento	em	novas	

situações.

O	aluno	realiza	estruturas	
modulares	(padrões),	

geométricas	bidimensionais	e	
tridimencionais,	de	suporte	ou	

visuais	(módulos	que	se	repetem,	
em	vários	suportes	de	
comunicação	como	em	

cenografia,	genéricos,	logótipos,	
mobiliário,	etc.),	composições	

padronizadas	que	podem	ser	por	
rotação,	alternância	e	translação.	

O	aluno	já	aplica	estes	
conhecimentos	em	novas	

situações.

O	aluno	realiza	todo	o	tipo	de	
estruturas	modulares	(padrões),	
geométricas	bidimensionais	e	

tridimencionais,	de	suporte	ou	visuais	
(módulos	que	se	repetem,	em	vários	
suportes	de	comunicação	como	em	
cenografia,	genéricos,	logótipos,	
mobiliário,	etc.),	composições	

padronizadas	que	podem	ser	por	
rotação,	alternância	e	translação.	
Aplica	todos	os	conhecimentos	em	

novas	situações.

Qualidades	
formais,	

qualidades	
geométricas	e	
qualidades	
expressivas

Compreender	
que	a	

perceção	
visual	das	
formas	

envolve	a	
interação	da	
luz-cor,	das	
linhas,	da	
textura,	do	
volume,	da	
supreficie,	

etc.

O	aluno	não	compreende	que	
as	formas	dependem	da	

junção	de	vários	elementos	
gráficos,	como	pontos,	linhas,	
manchas,	cores,	texturas,	luz,	
para	nos	dar	a	sensação	do	

real,	no	desenho	à	vista	ou	no	
desenho	criado	por	si.

O	aluno	tem	dificuldade	em	
compreender	que	as	formas	

dependem	da	junção	e	
sobreposição	de	vários	

elementos	gráficos	como	a	
linha,	a	textura,	a	cor,	a	mancha,	
a	luz	para	nos	dar	a	sensação	do	
real,	mas	faz	uns	pequenos	

esboços	ainda	muito	primários	
quase	sem	aproximação	às	

formas	pedidas.

O	aluno	compreende	que	as	
formas	dependem	da	interação	de	
vários	elementos	gráficos	como	a	
linha,	a	textura,	a	cor	,	a	luz,	para	
nos	dar	a	noção	da	tridimensão,	
mas	tem	algumas	dificuldades	em	

aplicar	na	representação	de	
objetos	ou	em	desenhos	criados	

por	si.

O	aluno	compreende	que	as	
formas	dependem	da	interação	
de	vários	elementos	gráficos	

como	a	linha,	a	textura,	a	cor	,	a	
luz,		para	nos	dar	a	noção	da	
tridimensão	e	aplica-os	nos	

desenhos	de	representação	com	
alguma	expressividade.	

O	aluno	aplica	a	interação	de	vários	
elementos	gráficos	de	forma	criativa,	
acrescentando	o	seu	cunho	pessoal	

ao	desenho.	
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Conhecer	as	
propriedades	
fisicas	dos	
materiais	

(comportame
nto	em	
esforço,	

reação	dos	
agentes	

exteriores,	
etc.)

O	aluno	não	compreende	que	
o	comportamento	e	a	

resistência	dos	materiais	seja	
variável,	como	a	madeira,	o	

ferro,	o	plástico,	o	papel,	etc…

O	aluno	tem	dificuldade	em	
compreender	que	o	

comportamento	dos	materiais,	
como	por	exemplo	a	madeira,	o	
metal,	o	plástico,	o	papel,	etc…	
não	é	todo	igual,	mas	percebe	
que	alguns	materiais	como	o	

papel	têm	diferentes	
características		de	outros.

O	aluno	compreende	que	o	
comportamento	dos	materiais	
seja	variável	por	exemplo	na	sua	
comparação	entre	papel,	plástico	

ou	metal.

O	aluno	compreende	que	o	
comportamento	dos	materiais	
seja	variável	e	que	afete	as	

diferentes	formas,	por	exemplo	o	
calor	ou	o	frio	traz		modificações	

nos	diferentes	materais.

O	aluno	compreende	que	o	
comportamento	dos	materiais	seja	
variável,	que	afete	as	diferentes	

formas	e	reconhece	as	propriedades	
e	resistência	de	alguns	

materiais.(Consegue	até	fazer	a	
ligação	com	a	Física)

Escolher	os	
materiais	a	
utilizar	na	

resolução	de	
problemas	de	
Design,	em	
função	das	

suas	
propriedades	

fisicas

O	aluno	não	compreende	a	
noção	de	Design	que	dá	
resposta	a	necessidades	

específicas	do	homem	com	a	
finalidade	de	melhorar	a	
nossa	qualidade	de	vida

e		também	não	dá	atenção	à	
escolha	dos	materiais	a	usar	

nos	projetos	pedidos.

O	aluno	compreende	a	noção	de	
Design,	mas	tem	dificuldade	em	

perceber	porque	é	que	os	
materiais	podem	infuenciar	a	
resolução	dos	problemas.	

Escolher	entre	cartão	ou	plástico	
não	é	o	mesmo,	mas	não	

compreende	que	as	resistências	
à	água,	ao	fogo,	e	ao	peso,	

sejam	diferentes.

O	aluno	compreende	a	noção	de	
Design		e	da	necessidade	de	ter	
atenção	à	escolha	dos	materiais,	
mas	não	sabe	que	o	peso	e	a	

resistência	ao	peso,	ao	fogo	ou	ao	
vandalismo	é	diferente	entre	cada	

material.

O	aluno	escolhe	materiais	para	a	
resolução	de	alguns	problemas	
que	lhe	são	postos,	dependendo	
do	objeto	final	e	do	sítio	onde	

será	colocado.

O	aluno	escolhe	com	consciência	os	
materais	para	melhor	resolver	o	seu	

projeto	de	Design.

Fatores	que	
determinam	a	
forma	dos	
objetos	

(Económico)	-	
Produção	
artesanal	e	
produção	
industrial

Compreender	
a	diferença	

entre	
produções	
artesanal	e	
industrial

O	aluno	não	compreende	a	
diferença	entre	produção	

artesanal	(objetos	realizados	
à	mão	com	pouca	produção)	e	
industrial	(objetos	realizados	

em	série	em	fábricas)

O	aluno	compreende	no	geral	o	
que	é	produção	artesanal	

(objetos	realizados	à	mão	com	
pouca	produção)	e	industrial	

(objetos	realizados	em	série	em	
fábricas)	mas	não		identifica	as	
diferenças	particulares	dos	dois	

tipos	de	produção.

O	aluno	compreende	os	dois	tipos	
de	produção:	artesanal	(objetos	
realizados	à	mão	com	pouca	
produção)	e	industrial	(objetos	

realizados	em	série	em	fábricas)	e	
recolhe	exemplos	de	cada	uma.

O	aluno	compreende	que	os	
custos	de	ambos	são	diferentes:	
artesanal	(objetos	realizados	à	
mão	com	pouca	produção)	e	

industrial	(objetos	realizados	em	
série	em	fábricas)	recolhendo	

exemplos	de	cada	uma.

O	aluno	compreende	e	identifica	que	
o	objeto	final	é	diferente	e	tem	

custos	também	diferentes.	Recolhe	
exemplos	e	dá	a	sua	opinião	sobre	o	
impacto	económico	de	cada	uma	das	

produções.
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Relacionar	a	
forma	dos	
objetos	com	
as	medidas	e	

os	
movimentos	
do	Homem

O	aluno	não	compreende	
como	as	formas	dos	objetos,	
dos	móveis,	dos	espaços	etc,	
possam	ter	a	ver	com	as	

medidas	e	os	movimentos	do	
Homem.

O	aluno	compreende	que	a	
medida	dos	objetos	tem	a	ver	

com	as	medidas	do	homem,	mas	
não	com	os	movimentos.	

O	aluno	compreende	que	o	
movimento	e	o	tamanho	do	

homem	influência	a	forma	dos	
objetos	mas	não	sabe	explicar	

porquê.

O	aluno	compreende	que	o	
movimento	e	o	tamanho	do	
homem	influência	a	forma	de	

alguns	objetos	tornando-os	mais	
funcionais	se	estudarmos	as	
medidas	do	ser	humano.

O	aluno	compreende	a	noção	de	
antropometria	(estudo	das	medidas	

do	corpo)	e	de	ergonomia	(	
adaptação	das	condições	de	trabalho	
ao	homem-	espaço,	equipamentos,	
ferramentas,	etc)	na	conceção	de	

objetos	e	na	melhoria	do	dia	a	dia	do	
Homem	e	introduz	a	preocupação	
com	as	pessoas	de	mobilidade	

reduzida.

Fundamentar	
a	escolha	de	
uma	entre	

várias	formas	
que	

satisfaçam	
todos	os	
fatores	

considerados

O	aluno	não	compreende	a	
necessidade	de	escolher,	por	

exemplo,	uma	forma	de	
cadeira	para	uma	

determinada	pessoa	muito	
mais	baixa	ou	mais	alta	do	
que	ele	e	não	é	capaz	de	

optar.

O	aluno	escolhe	ao	acaso,	por	
exemplo,	uma	entre	várias	
formas	de	cadeiras	sem	

ponderar	todos	os	fatores,	como		
o	tamanho	da	pessoa,	o	

comprimento	das	pernas,	etc

O	aluno	compreende	que	a	
escolha	que	faz	tem	de	ser	

fundamentada	usando	o	conceito	
de	antropometria	(estudo	das	

medidas	do	corpo	humano)	e	de	
ergonomia	(estudo	do	espaço	de	

trabalho,	equipamentos	e	
ferramentas	adaptadas	ao	

homem)		por	exemplo,	entre	a	
forma	de	uma	cadeira	para	uma	
pessoa	muito	mais	baixa	ou	mais	

alta	do	que	ele,	mas	tem	
dificuldade	em	aplicar	essa	
escolha	no	seu	trabalho.

O	aluno	compreende	a	
importância	da	metodologia	de		
projeto	(	1.observação	e	análise:	
definição	do	problema,	pesquisa,	

definição	de	objetivos	e	
restrições;	2.	planificação	e	

projeto:	escolha	da	melhor	opção	
e	seu	desenvolvimento;

3.	construção	e	execução)	e	do	
estudo	da	ergonomia	e	

antropometria	no	seu	próprio	
projeto,	não	conseguindo	ainda	

propor	uma	alteração	
fundamentada	ao	seu	objeto.

O	aluno	compreende	a	importância	
da	metodologia	de		projeto	(	

1.observação	e	análise:	definição	do	
problema,	pesquisa,	definição	de	

objetivos	e	restrições;	2.	planificação	
e	projeto:	escolha	da	melhor	opção	e	

seu	desenvolvimento,
3.	construção	e	execução)	e	do	

estudo	da	ergonomia	e	
antropometria	no	seu	próprio	

projeto,	alterando	
fundamentadamente	o	seu	objeto.	

Compreender	
os	efeitos	da	

cor	na	
perceção	do	
mundo	

envolvente

O	aluno	não	compreende	os	
efeitos	da	cor	na	percepção	
do	mundo	envolvente.	Não	
compreende	que		através	da	
cor	apreendemos	uma	grande	
quantidade	de	informação	
que	nos	proporciona	a	

sensação	de	beleza	e	outros	
atributos	como	identificar,	

distinguir,	ordenar,	
simbolizar.

O	aluno	tem	dificuldade	em	
compreende	os	efeitos	da	cor	na	

percepção	do	mundo	
envolvente.	Demonstra	

dificuldade	em	entender	que	
pela	cor	podemos	compreender,	
identificar,	distinguir,	ordenar,	

simbolizar	e	embelezar.

O	aluno		compreende	os	efeitos	
da	cor	na	percepção	do	mundo	
envolvente.	Compreende	que	

através	da	cor	apreendemos	uma	
grande	quantidade	de	informação	
que	nos	proporciona	a	sensação	
de	beleza.	Compreende	de	forma	
básica,	outros	atributos	da	cor	

como	identificar	(por	ex:	sinais	de	
trânsito),	distinguir(por	ex:	

estações	do	ano),	ordenar	(por	ex:	
cores	quentes	e	frias)	e	simbolizar	
(por	ex:	preto	=luto;	cor	quente=	

verão	ou	branco=		pureza).

O	aluno	compreende	bem	os	
efeitos	da	cor	na	percepção	do	
mundo	envolvente.	Entende	que	
pela	cor	podemos	compreender,	
identificar,	distinguir,	ordenar,	

simbolizar	e	embelezar.	Aplica	em	
novas	situações.

O	aluno	compreende	muito	bem	os	
efeitos	da	cor	na	percepção	do	

mundo	envolvente.	Entende	que	pela	
cor	podemos	compreender,	

identificar,	distinguir,	ordenar,	
simbolizar	e	embelezar.	Aplica	em	

novas	situações.
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Fatores	que	
determinam	a	
forma	dos	
objetos	

(funcionais)	-
Antropometria	
e	ergonomia



Utilizar	os	
efeitos	da	cor	
na	melhoria	
da	qualidade	
do	ambiente

O	aluno	não	consegue	de	
forma	básica	utilizar	os	

efeitos	da	cor	na	melhoria	da	
qualidade	do	ambiente.	Não	
entende	que	a	nossa	visão	é	
responsável	pela	percepção	
das	cores	e	que	é	pela	luz	que	
essa	mesma	percepção	se	

pode	fazer.	Não	entende	que	
num	ambiente	escuro,	as	
cores	não	se	vêem,	não	
existem	e	que,	a	cor	é	o	

resultado	da	luz,	"sem	luz	não	
há	cor".	Não	entende	de	

forma	básica:	a	Teoria	da	Cor	
e	a	distinção	entre	Sintese	
Aditiva	(cor-luz)	e	Sintese	
Subtrativa	(cor-	pigmento).

O	aluno	não	consegue	de	forma	
básica	utilizar	os	efeitos	da	cor	
na	melhoria	da	qualidade	do	
ambiente.	Não	entende	que	a	
nossa	visão	é	responsável	pela	
percepção	das	cores	e	que	é	
pela	luz	que	essa	mesma	
percepção	se	pode	fazer.	

Entende	que	num	ambiente	
escuro,	as	cores	não	se	vêem,	
não	existem	e	que,	a	cor	é	o	
resultado	da	luz,	"sem	luz	não	
há	cor".	Tem	dificuldade	em	
entende	de	forma	básica:	a	
Teoria	da	Cor	e	a		distinção	

entre	a	Sintese	Aditiva	(cor-luz)	
e	Sintese	Subtrativa	(cor-	

pigmento).

O	aluno	consegue	basicamente	
utilizar	os	efeitos	da	cor	na	
melhoria	da	qualidade	do	

ambiente.	Entende	que	a	nossa	
visão	é	responsável	pela	

percepção	das	cores	e	que	é	pela	
luz	que	essa	mesma	percepção	se	
pode	fazer.	Entende	que	num	

ambiente	escuro,	as	cores	não	se	
vêem,	não	existem	e	que,	a	cor	é	
o	resultado	da	luz,	"sem	luz	não	
há	cor".	Tem	dificuldade	em	

entende	de	forma	básica:	a	Teoria	
da	Cor	e	a		distinção	entre	a	

Sintese	Aditiva	(cor-luz)	e	Sintese	
Subtrativa	(cor-	pigmento).

O	aluno	utiliza	os	efeitos	da	cor	
na	melhoria	da	qualidade	do	

ambiente.	Entende	que	a	nossa	
visão	é	responsável	pela	

percepção	das	cores	e	é	pela	luz	
que	essa	mesma	percepção	se	
pode	fazer.	Entende	que	num	

ambiente	escuro,	as	cores	não	se	
vêem,	não	existem	e	que,	a	cor	é	
o	resultado	da	luz,	"sem	luz	não	
há	cor".	Entende	de	forma	básica:	

a	Teoria	da	Cor	e	distingue	a	
Sintese	Aditiva	(cor-luz)	da	
Sintese	Subtrativa	(cor-	

pigmento).	O	aluno	já	aplica	estes	
conhecimentos	em	algumas	

situações.

O	aluno	utiliza	os	efeitos	da	cor	na	
melhoria	da	qualidade	do	ambiente.	
Entende	bem	que	a	nossa	visão	é	

responsável	pela	percepção	das	cores	
e	que		é	pela	luz	que	essa	mesma	
percepção	se	pode	fazer.	Entende	
que	num	ambiente	escuro,	as	cores	
não	se	vêem,	não	existem	e	que	a	cor	
é	o	resultado	da	luz,	"sem	luz	não	há	
cor".	Entende	de	forma	básica,	a	
Teoria	da	Cor	e	distingue	a	Sintese	

Aditiva	(cor-luz)	da	Sintese	Subtrativa	
(cor-	pigmento)	.	Aplica	estes	

conhecimentos	em	novas	situações.
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