
 

                        1.º CICLO – 2019/20 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Educação Artística  
 

2.º ANO 
 
A avaliação incide sobre conhecimentos adquiridos, capacidades desenvolvidas e atitudes manifestadas pelo aluno no âmbito do programa da disciplina. 

 

ORGANIZADOR 

TEMA  

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

(CONHECIMENTOS E CAPACIDADES) 
PERFIL DO ALUNO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO  

Artes visuais 

- Observa características de diferentes universos visuais. 

- Mobiliza a linguagem elementar das artes visuais. 

- Compreende os símbolos e sistemas de comunicação visual. 

- Aprecia manifestações artísticas diversificadas. 

- Capta a expressividade das imagens e narrativas visuais. 

- Compara imagens e objetos. 

- Explora possibilidades técnicas diversas, utilizando suportes de diferentes tamanhos, 

espessuras, texturas e cores. 

- Manifesta expressividade e criatividade nas suas produções plásticas. 

- Aprecia os seus trabalhos e os dos seus colegas, mobilizando critérios de argumentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecedor/Sabedor/Culto/Inf

ormado  

(A, B, G, H, I, J)   

 

Criativo  

(A, C, D, H, J)   

 

Indagador/Investigador  

(C, D, F, H, I)   

 

Respeitador da diferença/do 

outro  

(A, B, E, F, H)   

 

Comunicativo/Participativo/Col

aborador  

(B, C, D, E, F)   

 

Responsável/Autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J)   

 

Cuidador de si e do outro  

(B, E, F, G)  

  

 

 

Registos de observação 

direta 

30% 

 

Registos de trabalho 

individual 

50% 

 



 

Expressão Dramática/ 

Teatro 

- Identifica diferentes estilos e géneros convencionais de teatro. 

- Reconhece a dimensão multidisciplinar do teatro. 

- Identifica personagens, cenários, ambientes, situações cénicas, problemas e soluções da ação 

dramática. 

- Utiliza diferentes formas de usar a voz e o corpo. 

- Distingue jogo dramático, improvisação e representação.  

- Reconhece especificidades formais do texto dramático convencional: estrutura; 

segmentação; componentes textuais.  

- Exprime opiniões pessoais e relaciona acontecimentos da vida real e situações dramáticas 

desenvolvidas em aula. 

- Explora as possibilidades motoras e expressivas do corpo em diferentes atividades. 

- Transforma o espaço com recurso a elementos plásticos/cenográficos e tecnológicos 

produtores de signos. 

- Constrói personagens. 

- Produz pequenas cenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecedor/Sabedor/Culto/Inf

ormado (A, B, G, I, J)  

 

Criativo  

(A, C, D, J)  

 

Crítico/Analítico 

 (A, B, C, D, G)  

 

Indagador/Investigador  

(C, D, F, H, I)  

 

Respeitador da diferença/do 

outro  

(A, B, E, F, H)  

 

Sistematizador/Organizador  

(A, B, C, I, J)  

 

Questionador  

(A, F, G, I, J)  

 

Comunicador  

(A, B, D, E, H,)  

 

Autoavaliador (transversal a 

todas as áreas) 

Participativo/Colaborador  

(B, C, D, E, F) 

 

 Responsável/Autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  

 

Cuidador de si e do outro (B, E, 

F, G)   

 

 

Registos de observação 

direta 

30% 

 

Registos de trabalho 

individual 

50% 

 



 

Dança 

 

- Movimenta o corpo através de movimentos locomotores e não locomotores. 

- Ocupa/evolui no Espaço de formas diferentes. 

- Adequa movimentos do corpo com estruturas rítmicas diferentes. 

- Utiliza movimentos do corpo com diferentes relações e conexões. 

- Identifica diferentes estilos e géneros do património cultural e artístico valorizando as 

diferenças enquanto factor de identidade social e cultural. 

- Reconhece efeitos benéficos e o valor social e cultural do desempenho artístico. 

- Interage com os colegas na apresentação de uma performance. 

- Aprecia trabalhos de dança observados. 

- Recria sequências de movimentos, com diferentes formas espaciais e/ou estruturas 

rítmicas. 

- Construir de forma individual e/ou em grupo sequencias dançadas/ pequenas coreografias a 

partir de vários estímulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecedor/Sabedor/Culto/Inf

ormado  

(A, B, G, H, I, J) 

 

Criativo  

(A, C, D, H, J) 

 

Indagador/Investigador  

(C, D, F, H, I) 

 

Respeitador da diferença/do 

outro  

(A, B, E, F, H) 

 

Comunicativo/Participativo/Col

aborador  

(B, C, D, E, F) 

 

Responsável/Autónomo 

 (C, D, E, F, G, I, J) 

 

Cuidador de si e do outro  

(B, E, F, G) 

 

 

Registos de observação 

direta 

30% 

 

Registos de trabalho 

individual 

50% 

 

Música 

- Experimenta sons vocais. 

- Explora fontes sonoras diversas. 

- Improvisa pequenas sequências melódicas e rítmicas. 

- Diz e entoa rimas, trava-línguas e lengalengas. 

- Canta canções. 

- Toca peças musicais, utilizando instrumentos musicais. 

- Realiza sequências de movimentos corporais.  

- Comunica através do movimento corporal. 

- Compara diversos tipos de sons e peças musicais. 

- Partilha as músicas do seu quotidiano. 

 

 

Conhecedor/Sabedor/Culto/Inf

ormado (A, B, G, H, I, J)   

 

Criativo/Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G, J)   

 

Indagador/Investigador  

(C, D, F, H, I)   

Respeitador da diferença/do 

outro  

(A, B, E, F, H)   

 

 

Registos de observação 

direta 

30% 

 

Registos de trabalho 

individual 

50% 

 



 

 

 

 

 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS  

 

A. Linguagens e textos; B. Informação e comunicação; C. Raciocínio e resolução de problemas; D. Pensamento crítico e pensamento criativo; E. Relacionamento interpessoal; F. 

Desenvolvimento pessoal e autonomia; G. Bem-estar, saúde e ambiente; H. Sensibilidade estética e artística; I. Saber científico, técnico e tecnológico; J. Consciência e domínio do corpo.  

 

Nota: A componente de currículo Cidadania e Desenvolvimento e TIC, é uma área de integração transversal e de articulação interdisciplinar, com abordagem de natureza 

interdisciplinar, conforme o estipulado no Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho. 

 

 

 

 

 

Sistematizador/Organizador  

(A, B, C, I, J)   

 

Comunicador 

 (A, B, D, E, H)   

 

Participativo/Colaborador 

 (B, C, D, E, F)   

 

 



 

ORGANIZADOR 

TEMA 

EXPRESSÃO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA 

Muito bom Bom  Suficiente  Insuficiente  

Artes visuais 

Revela bastante facilidade: 

- Em observar características de diferentes 

universos visuais. 

- Em mobilizar a linguagem elementar das 

artes visuais. 

- Em compreender os símbolos e sistemas 

de comunicação visual. 

- Na apreciação de manifestações 

artísticas diversificadas. 

- Em captar a expressividade das 

imagens e narrativas visuais. 

- Em comparar imagens e objetos. 

- Na exploração de possibilidades técnicas 

diversas, utilizando suportes de diferentes 

tamanhos, espessuras, texturas e cores. 

- Em manifestar expressividade e 

criatividade nas suas produções plásticas. 

- Em apreciar os seus trabalhos e os dos 

seus colegas, mobilizando critérios de 

argumentação. 

 

 

Revela facilidade: 

- Em observar características de 

diferentes universos visuais. 

- Em mobilizar a linguagem elementar das 

artes visuais. 

- Em compreender os símbolos e sistemas 

de comunicação visual. 

- Na apreciação de manifestações 

artísticas diversificadas. 

- Em captar a expressividade das 

imagens e narrativas visuais. 

- Em comparar imagens e objetos. 

- Na exploração de possibilidades 

técnicas diversas, utilizando suportes de 

diferentes tamanhos, espessuras, 

texturas e cores. 

- Em manifestar expressividade e 

criatividade nas suas produções plásticas. 

- Em apreciar os seus trabalhos e os dos 

seus colegas, mobilizando critérios de 

argumentação. 

Revela alguma facilidade: 

- Em observar características de 

diferentes universos visuais. 

- Em mobilizar a linguagem elementar 

das artes visuais. 

- Em compreender os símbolos e 

sistemas de comunicação visual. 

- Na apreciação de manifestações 

artísticas diversificadas. 

- Em captar a expressividade das 

imagens e narrativas visuais. 

- Em comparar imagens e objetos. 

- Na exploração de possibilidades 

técnicas diversas, utilizando suportes 

de diferentes tamanhos, espessuras, 

texturas e cores. 

- Em manifestar expressividade e 

criatividade nas suas produções 

plásticas. 

- Em apreciar os seus trabalhos e os 

dos seus colegas, mobilizando critérios 

de argumentação. 

Revela muitas dificuldades: 

- Em observar características de 

diferentes universos visuais. 

- Em mobilizar a linguagem elementar 

das artes visuais. 

- Em compreender os símbolos e 

sistemas de comunicação visual. 

- Na apreciação de manifestações 

artísticas diversificadas. 

- Em captar a expressividade das 

imagens e narrativas visuais. 

- Em comparar imagens e objetos. 

- Na exploração de possibilidades 

técnicas diversas, utilizando suportes 

de diferentes tamanhos, espessuras, 

texturas e cores. 

- Em manifestar expressividade e 

criatividade nas suas produções 

plásticas. 

- Em apreciar os seus trabalhos e os 

dos seus colegas, mobilizando 

critérios de argumentação. 

Expressão 

Dramática/ 

Teatro 

Revela bastante facilidade: 

- Em identificar diferentes estilos e géneros 

convencionais de teatro. 

- Em reconhecer a dimensão 

multidisciplinar do teatro. 

- Em identificar personagens, cenários, 

ambientes, situações cénicas, problemas e 

soluções da ação dramática. 

Revela facilidade: 

- Em identificar diferentes estilos e 

géneros convencionais de teatro. 

- Em reconhecer a dimensão 

multidisciplinar do teatro. 

- Em identificar personagens, cenários, 

ambientes, situações cénicas, problemas 

e soluções da ação dramática. 

Revela alguma facilidade: 

- Em identificar diferentes estilos e 

géneros convencionais de teatro. 

- Em reconhecer a dimensão 

multidisciplinar do teatro. 

- Em identificar personagens, cenários, 

ambientes, situações cénicas, 

Revela muita dificuldade: 

- Em identificar diferentes estilos e 

géneros convencionais de teatro. 

- Em reconhecer a dimensão 

multidisciplinar do teatro. 

- Em identificar personagens, 

cenários, ambientes, situações 



 

- Em utilizar diferentes formas de usar a 

voz e o corpo. 

- Em distinguir jogo dramático, 

improvisação e representação.  

- Em reconhecer especificidades formais 

do texto dramático convencional: 

estrutura; segmentação; componentes 

textuais.  

- Em exprimir opiniões pessoais e 

relacionar acontecimentos da vida real e 

situações dramáticas desenvolvidas em 

aula. 

- Em explorar as possibilidades motoras e 

expressivas do corpo em diferentes 

atividades. 

- Em transformar o espaço com recurso a 

elementos plásticos/cenográficos e 

tecnológicos produtores de signos. 

- Na construção de personagens. 

- Na produção de pequenas cenas. 

- Em utilizar diferentes formas de usar a 

voz e o corpo. 

- Em distinguir jogo dramático, 

improvisação e representação.  

- Em reconhecer especificidades formais 

do texto dramático convencional: 

estrutura; segmentação; componentes 

textuais.  

- Em exprimir opiniões pessoais e 

relacionar acontecimentos da vida real e 

situações dramáticas desenvolvidas em 

aula. 

- Em explorar as possibilidades motoras 

e expressivas do corpo em diferentes 

atividades. 

- Em transformar o espaço com recurso a 

elementos plásticos/cenográficos e 

tecnológicos produtores de signos. 

- Na construção de personagens. 

- Na produção de pequenas cenas. 

problemas e soluções da ação 

dramática. 

- Em utilizar diferentes formas de usar 

a voz e o corpo. 

- Em distinguir jogo dramático, 

improvisação e representação.  

- Em reconhecer especificidades 

formais do texto dramático 

convencional: estrutura; segmentação; 

componentes textuais.  

- Em exprimir opiniões pessoais e 

relacionar acontecimentos da vida real 

e situações dramáticas desenvolvidas 

em aula. 

- Em explorar as possibilidades 

motoras e expressivas do corpo em 

diferentes atividades. 

- Em transformar o espaço com recurso 

a elementos plásticos/cenográficos e 

tecnológicos produtores de signos. 

- Na construção de personagens. 

- Na produção de pequenas cenas. 

cénicas, problemas e soluções da 

ação dramática. 

- Em utilizar diferentes formas de 

usar a voz e o corpo. 

- Em distinguir jogo dramático, 

improvisação e representação.  

- Em reconhecer especificidades 

formais do texto dramático 

convencional: estrutura; 

segmentação; componentes textuais.  

- Em exprimir opiniões pessoais e 

relacionar acontecimentos da vida 

real e situações dramáticas 

desenvolvidas em aula. 

- Em explorar as possibilidades 

motoras e expressivas do corpo em 

diferentes atividades. 

- Em transformar o espaço com 

recurso a elementos 

plásticos/cenográficos e tecnológicos 

produtores de signos. 

- Na construção de personagens. 

- Na produção de pequenas cenas. 

Dança  

Revela bastante facilidade: 

- Em movimentar o corpo através de 

movimentos locomotores e não 

locomotores. 

- Em ocupa/evoluir no Espaço de formas 

diferentes. 

- Em adequar movimentos do corpo com 

estruturas rítmicas diferentes. 

- Em utilizar movimentos do corpo com 

diferentes relações e conexões. 

Revela facilidade: 

- Em movimentar o corpo através de 

movimentos locomotores e não 

locomotores. 

- Em ocupa/evoluir no Espaço de formas 

diferentes. 

- Em adequar movimentos do corpo com 

estruturas rítmicas diferentes. 

- Em utilizar movimentos do corpo com 

diferentes relações e conexões. 

Revela alguma facilidade: 

- Em movimentar o corpo através de 

movimentos locomotores e não 

locomotores. 

- Em ocupa/evoluir no Espaço de 

formas diferentes. 

- Em adequar movimentos do corpo 

com estruturas rítmicas diferentes. 

- Em utilizar movimentos do corpo com 

diferentes relações e conexões. 

Revela muitas dificuldades: 

- Em movimentar o corpo através de 

movimentos locomotores e não 

locomotores. 

- Em ocupa/evoluir no Espaço de 

formas diferentes. 

- Em adequar movimentos do corpo 

com estruturas rítmicas diferentes. 

- Em utilizar movimentos do corpo 

com diferentes relações e conexões. 



 

- Em identificar diferentes estilos e 

géneros do património cultural e artístico 

valorizando as diferenças enquanto factor 

de identidade social e cultural. 

- Em reconhecer efeitos benéficos e o 

valor social e cultural do desempenho 

artístico. 

- Em interagir com os colegas na 

apresentação de uma performance. 

- Em apreciar trabalhos de dança 

observados. 

- Na recriação de sequências de 

movimentos, com diferentes formas 

espaciais e/ou estruturas rítmicas. 

- Na construção de forma individual e/ou 

em grupo sequencias dançadas/ pequenas 

coreografias a partir de vários estímulos. 

- Em identificar diferentes estilos e 

géneros do património cultural e 

artístico valorizando as diferenças 

enquanto factor de identidade social e 

cultural. 

- Em reconhecer efeitos benéficos e o 

valor social e cultural do desempenho 

artístico. 

- Em interagir com os colegas na 

apresentação de uma performance. 

- Em apreciar trabalhos de dança 

observados. 

- Na recriação de sequências de 

movimentos, com diferentes formas 

espaciais e/ou estruturas rítmicas. 

- Na construção de forma individual e/ou 

em grupo sequencias dançadas/ 

pequenas coreografias a partir de vários 

estímulos. 

- Em identificar diferentes estilos e 

géneros do património cultural e 

artístico valorizando as diferenças 

enquanto factor de identidade social e 

cultural. 

- Em reconhecer efeitos benéficos e o 

valor social e cultural do desempenho 

artístico. 

- Em interagir com os colegas na 

apresentação de uma performance. 

- Em apreciar trabalhos de dança 

observados. 

- Na recriação de sequências de 

movimentos, com diferentes formas 

espaciais e/ou estruturas rítmicas. 

- Na construção de forma individual 

e/ou em grupo sequencias dançadas/ 

pequenas coreografias a partir de 

vários estímulos. 

- Em identificar diferentes estilos e 

géneros do património cultural e 

artístico valorizando as diferenças 

enquanto factor de identidade social 

e cultural. 

- Em reconhecer efeitos benéficos e 

o valor social e cultural do 

desempenho artístico. 

- Em interagir com os colegas na 

apresentação de uma 

performance. 

- Em apreciar trabalhos de dança 

observados. 

- Na recriação de sequências de 

movimentos, com diferentes 

formas espaciais e/ou estruturas 

rítmicas. 

- Na construção de forma individual 

e/ou em grupo sequencias dançadas/ 

pequenas coreografias a partir de 

vários estímulos. 

Música  

Revela bastante facilidade: 

- Em experimentar sons vocais. 

- Em explorar fontes sonoras diversas. 

- Em improvisar pequenas sequências 

melódicas e rítmicas. 

- Em dizer e entoar rimas, trava-línguas e 

lengalengas. 

- Em cantar canções. 

- Em tocar peças musicais, utilizando 

instrumentos musicais. 

- Em realiza sequências de movimentos 

corporais.  

Revela facilidade: 

- Em experimentar sons vocais. 

- Em explorar fontes sonoras diversas. 

- Em improvisar pequenas sequências 

melódicas e rítmicas. 

- Em dizer e entoar rimas, trava-línguas e 

lengalengas. 

- Em cantar canções. 

- Em tocar peças musicais, utilizando 

instrumentos musicais. 

- Em realiza sequências de movimentos 

corporais.  

Revela alguma facilidade: 

- Em experimentar sons vocais. 

- Em explorar fontes sonoras diversas. 

- Em improvisar pequenas sequências 

melódicas e rítmicas. 

- Em dizer e entoar rimas, trava-línguas 

e lengalengas. 

- Em cantar canções. 

- Em tocar peças musicais, utilizando 

instrumentos musicais. 

- Em realiza sequências de movimentos 

corporais.  

Revela muita dificuldade: 

- Em experimentar sons vocais. 

- Em explorar fontes sonoras 

diversas. 

- Em improvisar pequenas sequências 

melódicas e rítmicas. 

- Em dizer e entoar rimas, trava-

línguas e lengalengas. 

- Em cantar canções. 

- Em tocar peças musicais, utilizando 

instrumentos musicais. 



 

- Em comunicar através do movimento 

corporal. 

- Em comparar diversos tipos de sons e 

peças musicais. 

- Em partilhar as músicas do seu 

quotidiano. 

 

 

- Em comunicar através do movimento 

corporal. 

- Em comparar diversos tipos de sons e 

peças musicais. 

- Em partilhar as músicas do seu 

quotidiano. 

 

- Em comunicar através do movimento 

corporal. 

- Em comparar diversos tipos de sons e 

peças musicais. 

- Em partilhar as músicas do seu 

quotidiano. 

 

- Em realiza sequências de 

movimentos corporais.  

- Em comunicar através do 

movimento corporal. 

- Em comparar diversos tipos de sons 

e peças musicais. 

- Em partilhar as músicas do seu 

quotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁREA COMPORTAMENTAL 

(VALORES E ATITUDES) 

DESCRITORES INDICADORES 
 

EXPRESSÃO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO 

Participação 

1. Coopera com os 

colegas na 

realização das 

tarefas.  

2. Participa na aula 

de forma oportuna 

e empenhada.  

3. Realiza as 

atividades de forma 

autónoma. 

Muito bom Bom Suficiente Insuficiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelas de 

observação 

(20%) 

 

 

 

 

 

O aluno evidenciou a 

prossecução dos descritores 

de desempenho, mobilizando 

com eficácia competências 

ao serviço da 

operacionalização de 

projetos interdisciplinares. 

Para além disso, contribuiu 

ativamente para o sucesso 

das atividades 

desenvolvidas. 

O aluno evidenciou a 

prossecução dos 

descritores de 

desempenho, 

mobilizando 

competências ao serviço 

da operacionalização de 

projetos 

interdisciplinares. 

O aluno evidenciou a 

prossecução dos 

descritores de 

desempenho, mobilizando 

competências mínimas ao 

serviço da 

operacionalização de 

projetos interdisciplinares. 

O aluno não evidenciou a 

prossecução dos 

descritores de 

desempenho. 

Comportamento 

1. Cumpre as regras 

pré-estabelecidas.  

2. Respeita os 

colegas e o 

professor.  

3. Respeita o 

espaço escolar. 

O aluno evidenciou a 

prossecução dos descritores 

de desempenho, 

mobilizando com eficácia 

competências ao serviço da 

operacionalização de 

projetos interdisciplinares. 

Para além disso, contribuiu 

ativamente para o sucesso 

das atividades desenvolvidas 

prossecução dos 

descritores de 

desempenho, 

mobilizando 

competências ao serviço 

da operacionalização de 

projetos 

interdisciplinares 

O aluno evidenciou a 

prossecução dos 

descritores de 

desempenho, mobilizando 

competências mínimas ao 

serviço da 

operacionalização de 

projetos interdisciplinares. 

O aluno não evidenciou a 

prossecução dos 

descritores de 

desempenho.  

Responsabilidade 

1. É assíduo.  

2. É pontual.  

3. Realiza os 

trabalhos 

propostos.  

4. É organizado. 5. 

Traz o material 

necessário à aula. 

 


