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PERFIL DE APRENDIZAGEM | PONDERAÇÃO DE DOMÍNIOS – EDUCAÇÃO VISUAL – 3.º CICLO 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS GERAIS 

DE AVALIAÇÃO 

PERFIL DE APRENDIZAGEM 

AINDA NÃO ADQUIRIU EM AQUISIÇÃO ADQUIRIU 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

 
Áreas de Competência 

A, B, C, D, F, G, I, J 

20% 

 Uso do 

Conhecimento 
 

 Resolução de 
Problemas 

 

 Comunicação 

 

 Interação 

• Revela dificuldade na apropriação dos 

saberes da comunicação visual e 

compreensão dos sistemas simbólicos das 

diferentes linguagens artísticas.  

• Revela alguma facilidade na 

apropriação dos saberes da 

comunicação visual e compreensão dos 

sistemas simbólicos das diferentes 

linguagens artísticas.  

• Revela facilidade na apropriação dos 

saberes da comunicação visual e 

compreensão dos sistemas simbólicos 

das diferentes linguagens artísticas. 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 
Áreas de Competência 

A, B, C, D, E, F, G, H, I 

20% 

• Revela dificuldade de apreensão e de 

interpretação no contacto com os 

diferentes universos visuais.  

• Revela alguma facilidade de 

apreensão e de interpretação no 

contacto com os diferentes universos 

visuais. 

• Revela facilidade de apreensão e de 

interpretação no contacto com os 

diferentes universos visuais.  

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

 
Áreas de Competência 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 

60% 

• Revela dificuldade na experimentação 

plástica de conceitos e de temáticas não 

conjugando a experiência pessoal e os 

conhecimentos adquiridos na criação de 

um sistema próprio de trabalho. 

• Deve empenhar-se mais para 

ultrapassar as dificuldades demonstradas. 

• Revela alguma facilidade na 

experimentação plástica de conceitos 

e de temáticas, conjugando a 

experiência pessoal e os 

conhecimentos adquiridos na criação 

de um sistema próprio de trabalho. 

• Deve empenhar-se para ultrapassar 

as dificuldades que ainda demonstra. 

• Revela facilidade na experimentação 

plástica de conceitos e de temáticas, 

conjugando a experiência pessoal e os 

conhecimentos adquiridos na criação de 

um sistema próprio de trabalho. 

• Deve continuar a empenhar-se, para 

manter ou alcançar excelente 

aproveitamento. 

 
Áreas de Competências do PERFIL dos ALUNOS: A – Linguagens e Textos; B – Informação e Comunicação; C - Raciocínio e Resolução de Problemas; D – Pensamento Crítico e Pensamento Criativo; E – 
Relacionamento Interpessoal; F – Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; G – Bem-estar, Saúde e Ambiente; H – Sensibilidade estética e Artística; I – Saber Científico, Técnico e Tecnológico; J – Consciência e 
Domínio do Corpo   


