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COMPE
ETÊNCIAS

DOMÍNIO COGNITIVO

 Capaccidade de observa
ação e interpretaçção de
mensagens visuais.
ecimento e utiliza
ação dos diferente
es
 Conhe
conce
eitos da linguagem
m visual.
 Capaccidade para produ
uzir e elaborar me
ensagens
visuaiis e utilizar correc
ctamente técnicas e
proce
edimentos, nos differentes domínioss.

Departa
amento de Expres
ssões
240_E
Educação Visual_E
EB 6º
PESOS
INSTR
RUMENTOS / PR
ROCESSOS
%

PES
SOS
%

33%

plorando a capacidade expressiva e/ou técnica de
Execução de atividades exp
m as seguintes ve
ertentes:
acordo com
O

Desenho como atitude expressiva;
Desenho como uma metodologia para a invenção de form
mas;
 O Desenho como registo de observações;
 O Desenho como instrum
mento para constru
ução rigorosa de formas;
 O Desenho como sintetiz
zação da informaç
ção..
O

30%

75%

onal.
Execução de atividades de exploração plástica bi e tridimensio

 Capaccidade de recriar//representar.

Trabalhos de pesquisa.
 Organ
nização e método
os de trabalho.

10%

Fichas de trabalho.
ão da participação
o verbal no decorrrer das atividades
s.
Observaçã

 Domínio da Língua Porrtuguesa.

2%
%
s atividades desen
nvolvidas.
* Estes itens dependem das

 Comp
portamento/Relacionamento interpe
essoal:
ATITUDINAL

DOMÍNIO

o Re
espeitar as regras
s estabelecidas;

15%

o Re
espeitar os colega
as e o professor.
 Empe
enho/Responsabilidade:
o Re
ealiza as tarefas propostas;
p
o Re
ealiza os trabalhos
s de casa;
o Tra
az o material nece
essário para a aula;
o Éa
assíduo e pontual.

10%

 Observ
vação do desempe
enho (respeitar os
s outros; ser solidário e colaborar
nas tare
efas de grupo e in
ndividuais).
 Observ
vação da atenção e empenho na re
ealização das ativiidades
proposttas.
 Verifica
ação da pontualida
ade e assiduidade
e.
 Verifica
ação do material necessário
n
para as aulas.
 Verifica
ação dos trabalhos de casa.

25%

