
 

 

Curso Profissional de Técnico de Design Gráfico 2019/2020 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE DESIGN GRÁFICO 12ºG 

 

MODALIDADES DOMÍNIOS CRITÉRIOS/ INDICADORES INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Diagnóstica Realiza-se no início de cada módulo, sendo abrangente dos vários domínios.  Ficha de avaliação diagnóstica;   

Formativa 

Conhecimentos/Capacidades 

70% 

 Ter capacidade aplicar conhecimentos ao nível conceptual e projectual dentro da lógica da 
profissão de técnico de design gráfico; 

 Usar adequadamente a linguagem gráfica e os elementos que a constituem; 

 Saber utilizar corretamente a linguagem específica ao serviço do projeto gráfico; 

 Ser capaz de utilizar programas de computador como ferramentas ao serviço do projeto 
gráfico; 

 Usar adequadamente ferramentas não digitais e entender a sua importância ao longo do 
projeto gráfico; 

 Saber utilizar a metodologia projectual adequada à solução de problemas; 

 Ser capaz de criar páginas na Web, utilizando editores e programas de animação gráfica; 

 Ser capaz de trabalhar em equipa, desenvolvendo um espírito crítico e interventivo. 

 Registos/grelhas de observação do aluno 
em contexto de sala de aula;   

 Atividades realizadas/ cumprimento das 
tarefas propostas;   

 Participação oral/ apresentação de 
trabalhos;   

 Atitudes; 

 Cooperação/ trabalho cooperativo; 

 Atitude critica; 

 Trabalho final; 

 Análise da ficha de autoavaliação; 

 Caderno diário/ diário gráfico/ portefólio;   

Atitudes 

30% 

 Responsabilidade (10%) 
(Pontualidade, cumprimento de normas e instruções estabelecidas, respeito por materiais 
e equipamentos, apresentação do material necessário, cumprimento de tarefas e prazos, 
participação.) 

 Autonomia (10%) 
(Realização das atividades escolares, curiosidade e iniciativa, espírito de observação e 
sentido crítico, capacidade de se auto e heteroavaliar.) 

 Trabalho colaborativo (10%) 
(Contributo para a concretização de tarefas comuns, respeito pelas opiniões e ações dos 
outros, espírito de entreajuda, defesa dos seus pontos de vista, reflexão sobre o trabalho 
desenvolvido.) 

Sumativa A realizar no final de cada módulo, através dos elementos recolhidos no âmbito da avaliação formativa, e expressa numa escala de 0 a 20 valores. 

Professora Suani Moreira 


