
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE AEOH ARTÍSTICO    8ºANO   
 

TAREFA DE APRENDIZAGEM: TRABALHO DE GRUPO/INDIVIDUAL 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

5 4 3 2 1 

DESCRITORES DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO 

Comunicação/ 

Iniciativa 

Expressa opiniões e ideias pertinentes. 

Empenha-se na escuta ativa. 

Usa sempre linguagem verbal e corporal para 
comunicar de forma assertiva. 

Encoraja os colegas a comunicar, interpelando-os 
e questionando-os. 
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Expressa opiniões e ideias, geralmente pertinentes. 

Usa linguagem verbal e corporal para comunicar a 
maior parte do tempo. 

Faz escuta ativa. 
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Comunicação com os colegas reduzida ou 
irrelevante. 

Não faz escuta ativa. 

A linguagem corporal não revela empenho. 

Participação 

(Re)conhece cargos e tarefas próprios e dos 
outros. 

Cumpre os cargos e tarefas próprios e respeita os 
dos outros. 

Contribui com ideias e argumentos sólidos. 

Desenvolve as ideias partilhadas pelos outros  e 
usa-as no produto final. 

(Re)conhece os cargos e tarefas próprios e cumpre-
os. 

Contribui com ideias e considera as que são 
partilhadas pelos outros. 

Não (re)conhece os seus cargos e tarefas no 
trabalho colaborativo. 

Não contribui com ideias que ajudem o grupo a 
atingir sucesso. 

Criatividade  

Aplica as potencialidades e características das 
técnicas e conceitos em situações inovadoras e 
na resolução de problemas. 

Realiza atividades/trabalhos com grande 
capacidade criativa e inventiva. 

Aplica as características das técnicas e 

conceitos, mas nem sempre as utiliza para 

apresentação de soluções, com vista à 

resolução dos problemas. 

Realiza algumas actividades/ trabalhos com 

alguma capacidade criativa e inventiva. 

Não aplica as potencialidades e 

características das técnicas e conceitos à 

resolução de problemas. 

 Não realiza atividades/trabalhos com 

capacidade inventiva. 

Responsabilidade 

Conclui as tarefas dentro do prazo, com qualidade 
e utilidade para o trabalho. 

Revela concentração e empenho na realização 
das diferentes tarefas.  

Motiva e orienta os colegas nas suas tarefas e no 
respeito pelos prazos. 

Conclui a maioria das tarefas dentro do prazo. 

Está geralmente concentrado. 

Conclui poucas ou nenhumas das tarefas 
atribuídas. 

Está frequentemente desatento. 

Desenvolvimento 

pessoal/ 

Relacionamento  

Solicita o apoio do grupo de forma confiante 
quando necessário. 

Verifica se outros precisam de apoio.    

Contribui sistematicamente para um ambiente de 
aula sereno e agradável  

Solicita o apoio do grupo quando necessário.  

Contribui pontualmente para um ambiente de aula 
sereno e agradável  

Não procura apoio dos colegas quando 
necessário. 

Não contribui para um ambiente de aula sereno 
e agradável 

Autonomia Toma decisões fundamentadas na análise de 

informação e experiências. 

Evidencia novas ideias/soluções. 

 Geralmente, toma decisões fundamentadas 

na análise de informação e experiências. 

Por vezes, evidencia novas ideias/ soluções. 

 Não fundamenta as suas decisões. 

Não evidencia novas ideias/soluções. 


