Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva - Barreiro
Curso Profissional: Técnico de Apoio à Infância 2017/2018

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
DISCIPLINA: EXPRESSÃO PLÁSTICA
A disciplina de Expressão Plástica integra o plano curricular do Curso Profissional de Apoio à Infância, com uma carga horária de
335 horas (402 aulas de 50 minutos), a desenvolver ao longo dos 3 anos de formação.
É uma disciplina de teor prático, proporcionando aos alunos o contato com um leque de actividades que podem e devem ser
utilizadas junto das crianças em idade pré-escolar e 1º ciclo.
Contempla a elaboração de recursos passíveis de serem utilizados no âmbito da sua futura atividade, contribuindo para o
desenvolvimento global da criança.
Permite a descoberta e o desenvolvimento da criatividade do futuro profissional, bem como o conhecimento de diversas formas
de expressão plástica, através da exploração de inúmeras técnicas e materiais possíveis de utilizar.
A avaliação na disciplina é contínua, feita ao longo de cada módulo, com base no desenvolvimento dos trabalhos realizados na
aula, algum trabalho de casa solicitado e não em provas criadas exclusivamente para o efeito (testes).
Tem como referência as Finalidades e os Objectivos das disciplinas e, considerando a legislação existente referente à avaliação,
a análise do programa da disciplina e a planificação anual para o ano de escolaridade em questão, define-se segundo os
parâmetros que seguidamente se apresentam:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Trabalhos Realizados:
Conhecimento de formas diversas de expressão;
Domínio de vocabulário específico;
Desenvolvimento sequencial das ideias e do trabalho;
Seleção e utilização dos materiais e processos;
Criatividade / Análise e espírito crítico;
Domínio de Instrumentos, materiais e técnicas.

Assiduidade/Pontualidade

80%
(16 Valores)

10%
(2 Valores)

Atitudes/Valores:
Interesse / Empenho;
Organização dos Materiais;
Realização de tarefas extra aula;
Respeito pelas regras da escola e normas da disciplina;
Respeito pelos outros / Espírito de entreajuda;
Autonomia na realização de tarefas / Espírito de iniciativa.

TOTAL

10%
(2 Valores)

100%
20 Valores
Prof. Carlos Martins Pires

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALFREDO DA SILVA
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA ALFREDO DA SILVA
PLANIFICAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES – 2017/2018
DISCIPLINA: E.C.D.M. – 10º ANO – APOIO À INFÂNCIA

Avaliação
A avaliação terá um carácter contínuo sendo utilizados, para além da observação direta,
os seguintes instrumentos de avaliação:
Testes sumativos
Trabalhos de grupo
Registos fotográficos e vídeo
Fichas de trabalho.
Nota: Devido às características práticas da disciplina, os conteúdos dos módulos podem
interligar-se na realização das atividades propostas.

A Professora
Hélia Velez Grilo

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALFREDO DA SILVA
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA ALFREDO DA SILVA
PLANIFICAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES – 2017/2018
DISCIPLINA: E.C.D.M. – 11º ANO – APOIO À INFÂNCIA

Avaliação
A avaliação terá um carácter contínuo sendo utilizados, para além da observação direta,
os seguintes instrumentos de avaliação:
Testes sumativos
Trabalhos de grupo
Registos fotográficos e vídeo
Fichas de trabalho.
Nota: Devido às características práticas da disciplina, os conteúdos dos módulos podem
interligar-se na realização das atividades propostas.

A Professora
Hélia Velez Grilo

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALFREDO DA SILVA
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA ALFREDO DA SILVA
PLANIFICAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES – 2017/2018
DISCIPLINA: E.C.D.M. – 12º ANO – APOIO À INFÂNCIA

Avaliação
A avaliação terá um carácter contínuo sendo utilizados, para além da observação direta,
os seguintes instrumentos de avaliação:
Testes sumativos
Trabalhos de grupo
Registos fotográficos e vídeo
Fichas de trabalho.
Nota: Devido às características práticas da disciplina, os conteúdos dos módulos podem
interligar-se na realização das atividades propostas.

A Professora
Hélia Velez Grilo

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALFREDO DA SILVA
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA ALFREDO DA SILVA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MUSICAL
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES – 2017/2018
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MUSICAL
ENSINO BÁSICO

2º CICLO

DISCIPLINA

EDUCAÇÃO MUSICAL

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Trabalho de aula 35%
Material para as aulas 17.5%
Participação nas atividades 17.5%
Prática instrumental 35%
Individual 17.5%
Conjunto 17.5%
Testes Escritos 15%
Testes Instrumentais 15%

PONDERAÇÃO

50%

30%

