
  Matriz referencial para a monitorização dos desempenhos dos alunos de Secundário – Disciplina de Oficina de Artes 
 

2019 -2020 
 

De acordo com o Referencial de Avaliação e do perfil do aluno por ciclo de aprendizagem 

Domínio do(a) … Referentes 
Observados através das ferramentas de 
avaliação  
Instrumentos 

 
Peso avaliativo 
Global relativo 

 
 

  

 
 
 
 
  Saber … 
 

(critérios de 
pertinência; 
qualidade de 
conteúdos) 

A.   Declarativos. 
 Idealização do Projeto/Objeto/Protótipo 
 Desempenhos de reprodução  

(sabe conceitos, linguagem cientifica específica, regras, princípios,) 

 

B.   Procedimentais    
 Desempenhos de transferência. 

(raciocínio, resolução de problemas, problematização utiliza regras-princípios 

na análise e resolução de situações em contexto real, avalia situações 

específicas)   

C. Formular de dúvidas/situações pertinentes 

-Linguagem Plástica -Materiais, Suportes e Investimentos  

-Técnicas de Expressão e de Representação 

 -Concepção do Projeto/Objeto/Protótipo 

 -Representação Expressiva e Representação Rigorosa das Formas 

 -Desenho, Pintura, Escultura, Design 

 -Concretização do Projeto /Objeto /Protótipo 

 
 
 

 
 Provas de carácter prático 

                                                      
  ●Cumpre as diferentes etapas da 
metodologia do trabalho de projeto.                                                                                      
 
● Aplicação nos trabalhos práticos. 
 

 ●Evolução técnica e criativa ao longo do 
desenvolvimento do trabalho no 
espaço/tempo. 
 
 -Aquisição atempada de 
materiais e de ferramentas 
adequadas 
-Correta utilização dos 
mesmos 
-Planeamento, Desenhos, 
Esquemas, Croquis 
produzidos 
-Empenho e investigação no 
exterior 
-Gestão do tempo em sala 
de aula 
-Hábitos regulares de 
trabalho 

 
75% 
 
 
 
 
 
 
 
15%      90% 

Parcial       Total 

 Provas de carácter prático  
Produção de materiais 
 



 
Relativos ao
comportamento em 
situação de 
aprendizagem …  
 

(Competências 
sociais;  
Adequação da 
actuação em 
aprendizagem). 

 

  
A.  Assiduidade / pontualidade 
 
B. Desempenhos relativos ao comportamento em situação de aprendizagem… 
 (sala de aula, outros espaços) 
   . cooperação com os outros 
   . partilha 
   . entreajuda 
   . empenho em participar  
   . disponibilidade/gosto por melhorar e aprender   
 

Espírito de observação e atenção visual e aquisição de 
hábitos de registo metódico; 
Capacidade de iniciativa e autonomia e integração 
interpessoal; 
Empenho na aprendizagem, participação e cumprimento das 
tarefas; 
Capacidade de auto e heteroavaliação; 
Ser portador do  Material necessário; 
Conhecimento e observância dos cuidados de segurança e 
de responsabilidade ecológica; Respeito pelos outros; 
. 

 

 
Observação dos desempenhos em 
contexto de aprendizagem 
 
● Actividades de enriquecimento e de 
complemento curricular em espaço de: 
 Sala de aula/visitas de estudo/trabalho de 
campo   
                                                   

  

5% 

 
Organização… 
 
(Lógica e coerência da 
organização dos 
materiais e na 
realização das 
actividades) 
 

 
 
A. Estratégias de aprendizagem 

.realiza / faz, organiza, sistematiza,…  

.cumpre prazos 
 
 

 
Realização sistemática das tarefas/ 
actividades  
 Estruturação e apresentação dos: 

 Registos de pesquisa  
Trabalho prático em sala de aula     
 tpcs                                         

 

5% 

 

 
 


