
                                     
 

2º ciclo  

Síntese da Planificação da Disciplina de Educação Visual do 5º Ano 

 

1.º Período 

Unidades Temáticas Instrumentos e Critérios de Avaliação 

 
IDENTIFICAÇÃO DAS CAPAS 
DE E.V. 
 
 
 
S.MARTINHO/ Castanheiro/ 
Outono 
 
 
 
NATAL/Embalagens/Postais 
 

 

DOMÍNIO COGNITIVO 
Avaliação continua através de: produtos técnicos e de 
expressão ( bi- tridimensionais) ; todos os materiais 
arquivados ao longo do processo de trabalho: 
investigação, enunciados, dados ( esboços, fotografias, 
esquemas, amostras, elementos verbais, etc.), 
alternativas, projetos; observação direta das operações 
técnicas; fichas de auto avaliação. 

 
70% 
 

DOMÍNIO ATITUDINAL 
 
Responsabilidade 
Autonomia 
Empenho, Cooperação e Participação 
Sociabilidade 

 
30% 
 

Classificação final do 1.º Período: A proposta de classificação traduz a avaliação 
contínua e globalizante realizada neste período. 

 
 

2.º Período 

Unidades Temáticas Instrumentos e Critérios de Avaliação 

 
 
CARNAVAL/ Máscaras 
 
DIA MUNDIAL DA 
ÁRVORE/ " A árvore de 
sonho"- desenho e 
pintura 

DOMÍNIO COGNITIVO 
Avaliação continua através de: produtos técnicos e de 
expressão ( bi- tridimensionais) ; todos os materiais 
arquivados ao longo do processo de trabalho: 
investigação, enunciados, dados ( esboços, fotografias, 
esquemas, amostras, elementos verbais, etc.), 
alternativas, projetos; observação direta das operações 
técnicas; fichas de auto avaliação. 

 
70% 
 

DOMÍNIO ATITUDINAL 
 
Responsabilidade 
Autonomia 
Empenho, Cooperação e Participação 
Sociabilidade 
 

 
30% 
 

Classificação final do 2.º Período: A proposta de classificação traduz a avaliação 
contínua e globalizante realizada neste período e no anterior. 

 



                                     
 

 

3.º Período 

Unidades Temáticas Instrumentos e Critérios de Avaliação 
 
 
DIA MUNDIAL DO AMBIENTE/ 
BANDA DESENHADA 

DOMÍNIO COGNITIVO 
Avaliação continua através de: produtos técnicos e 
de expressão ( bi- tridimensionais) ; todos os 
materiais arquivados ao longo do processo de 
trabalho: investigação, enunciados, dados ( 
esboços, fotografias, esquemas, amostras, 
elementos verbais, etc.), alternativas, projetos; 
observação direta das operações técnicas; fichas 
de auto avaliação. 

 
70% 
 

DOMÍNIO ATITUDINAL 
 
Responsabilidade 
Autonomia 
Empenho, Cooperação e Participação 
Sociabilidade 

 
30% 
 

Classificação final do 3.º Período: A proposta de classificação traduz a avaliação 
contínua e globalizante realizada neste período e nos anteriores.  

 

Material Básico para a aula:   Manual da disciplina; caderno diário; material de 
desenho e pintura, compasso, régua, esquadro, tesoura, cola, bloco de desenho A3; 
capa de elásticos A3.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


