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Desempenho por Domínios – EDUCAÇÃO VISUAL – 2.º e 3.º CICLO 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS 
GERAIS DE 
AVALIAÇÃO 

DESCRITORES 

MUITO INSUFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BOM MUITO BOM 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

✓ Uso do 
Conhecimento 

 
 
✓ Resolução de 

problemas 
 
 
✓ Comunicação 
 
 
✓ Interação 

 

Revela muita 

dificuldade na 

apropriação dos saberes 

da comunicação visual e 

na compreensão das 

diferentes linguagens 

artísticas. 

Revela dificuldade na 

apropriação dos saberes 

da comunicação visual 

e na compreensão das 

diferentes linguagens 

artísticas. 

Revela alguma facilidade na 

apropriação dos saberes da 

comunicação visual e na 

compreensão das diferentes 

linguagens artísticas. 

Revela facilidade na 

apropriação dos saberes 

da comunicação visual e 

na compreensão das 

diferentes linguagens 

artísticas. 

Revela muita facilidade 

na apropriação dos 

saberes da comunicação 

visual e na compreensão 

das diferentes linguagens 

artísticas. 

INTERPRETAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO 

Revela muita 

dificuldade de 

apreensão e de 

interpretação no 

contacto com os 

diferentes universos 

visuais. 

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. 

Revela muita facilidade 

de apreensão e de 

interpretação no contacto 

com os diferentes 

universos visuais. 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

Revela muita 

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. 

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. 

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. 

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. 

Revela muita 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. 

 
 


