
Critérios de Avaliação de Oficina de Artes



Finalidades
 
O programa de Oficina de Artes pretende proporcionar aos alunos a aquisição e o desenvolvimento de
saberes no âmbito das artes visuais, através da prossecução das seguintes finalidades:
- Desenvolver a sensibilidade e a consciência crítica, mediante a mobilização do aluno para os conteúdos
específicos das diferentes áreas das artes visuais.
- Fomentar a capacidade de manipulação sensível e técnica dos materiais, dos suportes e dos
instrumentos, visando um melhor entendimento do espaço bidimensional e tridimensional em vários
domínios da expressão plástica.
- Incentivar e desenvolver a criatividade, hábitos de pesquisa e métodos de trabalho experimental.
- Proporcionar aos alunos o acesso aos fundamentos e pressupostos científicos essenciais que determinam
grande parte da fenomenologia das artes visuais, desde o acto criativo em si à perspectiva crítica e de
intervenção no âmbito da comunidade.
 
 
Domínios da Avaliação
 
 

Domínios da Avaliação: Ponderação
Aprendizagens 90%
Atitudes 10%
Total 100%

 
 
 
 
Domínio das aprendizagens
 
 

Critérios de Avaliação Ponderação
Área de Diagnóstico

 
Projeto Artístico
Desenvolvimento do Projeto Artístico
Relatório
Apresentação oral
TOTAL 90%

 
 
 



Domínio das atitudes
 

Critérios de Avaliação Ponderação
Assiduidade/ Pontualidade

10%Responsabilidade
Interação em sala de aula
TOTAL 10%

 
 
 
 
Critérios Específicos de Avaliação
 
 
Avaliação
Formativa

Avaliação efetuada durante as aulas, que advém da constante
interação
professor-aluno, potencializando novos conhecimentos, centrada nos
processos cognitivos dos alunos e associada aos processos de
feedback,
de regulação, de autoavaliação

Avaliação
Sumativa

São adoptados como instrumentos de avaliação sumativa: - o
portefólio/projecto, a colecção de trabalhos e pesquisa (ante-projecto),
efectuados pelo aluno segundo o propósito, o tema do projecto/ unidade
didáctica e num período temporal (ex: os trabalhos realizados ao longo dos
períodos lectivos). Exibe esforço, progresso e resultados em mais do que
uma área; inclui reflexões críticas e justificação de tomada de decisões; - a
concretização do(s) projecto(s)
 
Traduzindo por classificação na disciplina, o processo de avaliação
contínua do aluno na disciplina nos 3 períodos.
Nos 3 momentos de avaliação sumativa a classificação obtida em
cada período deve ser calculada mediante o processo que se
apresenta:
A= apuro dos resultados da avaliação em cada período;
C= Classificação colocada em pauta.
C1=A1
C2=(A1+A2)/2
C3=(A1+A2+A3)/3

 
 


