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Parâmetros / Critérios de Avaliação 

 
 
 

Critérios de Avaliação  
 

Competências Parâmetros 

P
es

os
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
 

Nivel 5 
 

 
 
Fruição -
contemplação 
 
 

 
Aquisição e 
compreensão de 
conhecimentos e 
utilização de vocabulário 
específico  
 

20% 

 
Não adquiriu, não 
compreendeu os 
conhecimentos e 
não utilizou 
vocabulário 
específico 

 

 
Adquiriu e 
compreendeu com 
dificuldade 
conhecimentos e 
utilizou vocabulário 
específico 

 

 
Adquiriu e 
compreendeu com 
alguma facilidade 
conhecimentos e 
utilizou vocabulário 
específico 

 

 
Adquiriu e compreendeu 
com facilidade 
conhecimentos e utilizou 
vocabulário específico 

 

 
Adquiriu e 
compreendeu com 
muita facilidade 
conhecimentos e 
utilizou vocabulário 
específico 

 

 
 
Produção -
criação 
 
 
 

 
 
Domínio de técnicas e 
dos instrumentos de 
trabalho  
 
 

 
30% 

Não dominou as 
técnicas e 
instrumentos de 
trabalho  
 

Dominou com 
dificuldade as 
técnicas e 
instrumentos de 
trabalho  

Dominou com alguma 
facilidade as técnicas e 
instrumentos de 
trabalho  
 

Dominou com facilidade 
as técnicas e 
instrumentos de trabalho  
 
 

Dominou com muita 
facilidade as técnicas 
e instrumentos de 
trabalho  
 

E
sp

ec
ífi

ca
s 

Reflexão - 
Interpretação 

 
 
Capacidade de expressão 
e comunicação visual 

30% 

Não revelou 
capacidade de 
expressão e 
comunicação visual 

Revelou pouca 
capacidade de 
expressão e 
comunicação visual 

Revelou alguma 
capacidade de 
expressão e 
comunicação visual 

Revelou capacidade de 
expressão e comunicação 
visual 

Revelou muita 
capacidade de 
expressão e 
comunicação visual 

T
ra

ns
ve

rs
ai

s 

Relacionamento  
inter pessoal e 

de grupo 

 
 
Atitudes / 
Comportamento 20% 

Não foi 
responsável, não 
cumpriu as regras e 
não foi organizado. 
Não participou nas 
actividades 
propostas. 

Foi pouco 
responsável, não foi 
organizado e 
raramente cumpriu as 
regras e as 
actividades propostas. 

Foi responsável e 
cumpriu regularmente 
as regras. Revela 
alguma organização e 
participou nas 
actividades propostas. 

Foi responsável, 
organizado e cumpriu as 
regras. Participou com 
facilidade nas 
actividades propostas. 

Foi responsável, 
muito organizado e 
cumpriu sempre as 
regras. Participou 
sempre em todas as 
actividades 
propostas. 

 


