
   ESCOLA SECUNDÁRIA DE CACILHAS-TEJO 
CURSO PROFISSIONAL T ÉCNICO DE DESIGN GRÁFICO –  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

DESENHO E COMUNICAÇÃO VISUAL –  10º E 11º ANO 
 

Domínios 
Aprendizagens Essenciais: 

conhecimentos, capacidades e atitudes 
Pesos 

Descritores do  
Perfil do Alunos 

Instrumentos de Avaliação 

APROPRIAÇÃO  
E REFLEXÃO 

Explorar, investigar e mobilizar conhecimentos no âmbito do desenho  
e do design gráfico: 

 Desenvolver o sentido crítico e analítico; 

 Reconhecer o desenho como uma das linguagens presentes em diferentes manifestações 
artísticas contemporâneas e projetos de design gráfico; 

 Reconhecer a importância dos elementos estruturais da linguagem plástica na análise  
de imagens; 

 Utilizar vocabulário técnico específico da linguagem visual. 

10% 

Conhecedor / Sabedor / Culto / 

Informado (A, B, G, I, J) 

Indagador / Investigador  

(C, D, F, H, I) 

Crítico / Analítico (A, B, C, D, G) 

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Sistematizador / Organizador  

(A, B, C, I, J) 

Criativo (A, C, D, J) 

Participativo / Colaborador  

(B, C, D, E, F) 

Sistematizador / Organizador  

(A, B, C, I, J) 

Responsável / Autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J) 

. Pesquisa / Memória Descritiva / Outros 
documentos escritos produzidos 
De acordo com as características  
do módulo 

 

. Apresentação / Defesa 
  Pelo menos de um trabalho por módulo 

 
. Trabalhos Práticos Individuais  
ou de Grupo 

Formativos 
 
Projetos  
 
Exercícios de execução rápida (quando 

relevantes, de acordo com as 

características do módulo) 

 

 
. Diário Gráfico 

 

. Grelhas de Observação Direta  
(Atitudes) 

 
 

INTERPRETAÇÃO  
E COMUNICAÇÃO 

Expor e comunicar o trabalho desenvolvido: 

 Manifestar uma consciência crítica na análise do seu trabalho e dos outros; 

 Expressar com clareza e objetividade, através da oralidade, o seu processo criativo; 

 Fundamentar o processo criativo utilizado nos projetos; 

 Utilizar os princípios e o vocabulário específico da linguagem visual; 

 Respeitar tempos de apresentação adequados. 

10% 

EXPERIMENTAÇÃO  
E CRIAÇÃO 

 

Produzir registos gráficos adequados à sua finalidade: 

 Utilizar diferentes modos de registo de acordo com diferentes variáveis e de modo sistemático; 

 Utilizar suportes diversos e explorar as características específicas e possibilidades técnicas  
e expressivas de diferentes materiais; 

 Realizar estudos de formas mobilizando os elementos estruturais da linguagem plástica; 

 Utilizar a metodologia projetual no desenvolvimento de projetos de design gráfico ou artísticos; 

 Apresentar soluções criativas e adequadas a diferentes projetos. 

70% 

ATITUDES 
 

Atitudes: 

 Demonstrar participação e envolvimento no trabalho proposto; 

 Demonstrar autonomia no desenvolvimento do trabalho; 

 Otimizar capacidades de organização e métodos de trabalho; 

 Cumprir os prazos estabelecidos para a execução dos trabalhos; 

 Apresentar o material necessário ao desenvolvimento do trabalho; 

 Cooperar e respeitar as diferenças individuais; 

 Cumprimento de regras; 

10% 

 

OBBSERVAÇÕES: Caso não seja avaliado um dos dois primeiros domínios, a percentagem correspondente reverte a favor do outro. 


