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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO
Diário Gráfico – Registo de observação directa de paisagem

Proposta de trabalho: Registo de observação directa de paisagem urbana em diário
gráfico; aplicação de escalas e grelha de Dürer; aplicação de perspectiva geométrica e
perspectiva formal.

a) Domínio dos meios actuantes
– Materiais e instrumentos ................................................................................... 40 pontos

Nível Descritor Classificação

4 • Evidencia muita expressividade e facilidade na definição dos
elementos, adequando correctamente o tipo de representação ao
material escolhido.

40

3 • Denota expressividade, apesar de se verificarem pequenas
incorrecções técnicas.

30

2 • Denota alguma expressividade, apesar de se verificarem
pequenas incorrecções técnicas.

20

1 • Evidencia dificuldade no domínio da técnica e pouca
expressividade.

10

b) Capacidade de análise e representação de paisagem
– Desenvolvimento de formas.................................................................................... 30 pontos

Nível Descritor Classificação

4 • Fez uma recriação correcta e compreensível dos elementos da
paisagem.

30

3 • Fez uma recriação correcta e compreensível pouco
desenvolvida dos elementos da paisagem.

20

2 • Fez uma recriação pouco correcta e pouco compreensível dos
elementos da paisagem.

15



1 • Não faz uma recriação correcta e compreensível dos elementos
da paisagem.

5

c) Capacidade de síntese
– Geometrização e formalização da paisagem urbana…………….......................... 50 pontos

Nível Descritor Classificação

4 • Demonstra muita facilidade e capacidade de síntese na
representação da paisagem urbana.

50

3 • Demonstra alguma facilidade e capacidade de síntese na
representação da paisagem urbana.

40

2 • Demonstra alguma dificuldade na representação da paisagem
urbana.

25

1 • Demonstra muita dificuldade na representação da paisagem
urbana.

10

d) Domínio e aplicação de princípios e estratégias de composição e estruturação
na linguagem plástica
– Organização e práticas de organização do campo .............................................. 20 pontos

Nível Descritor Classificação

2 • Demonstra grande conhecimento dos conceitos estruturais da
linguagem plástica, ao organizar a composição consoante o
campo.

20

1 • Demonstra algum conhecimento dos conceitos estruturais da
linguagem plástica no modo como organiza a composição.

10

e) Compreensão e evolução das propostas/ estudos.
– Linguagem plástica e conceptual.......................................................................... 60 pontos

Nível Descritor Classificação

4 •  Efectuou vários registos de qualidade, revelando uma
metodologia adequada e uma evolução clara nestes,
aplicando correctamente os conhecimentos adquiridos.

60

3 •  Efectuou vários registos e experimentou algumas soluções. 50



Seleccionou boas opções, revelando metodologia e uma
evolução dos registos, aplicando conhecimentos adquiridos.

2 •  Efectuou alguns registos e experimentou poucas soluções,
revelando pouca metodologia e evolução.
Aplicou alguns conhecimentos adquiridos.

35

1 •  Efectuou muito poucos registos e experimentou poucas
soluções, revelando pouca metodologia e evolução.
Aplicou poucos conhecimentos adquiridos.

10


