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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Ensino Básico 
Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho; Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto 

 

Disciplina: Expressões artísticas: (Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Dança e Música) 1º ciclo 
 

DOMÍNIOS  

 

(e ponderações) 

 

CRITÉRIOS 

 TRANSVERSAIS 

DO 

AGRUPAMENTO 
 

PERFIL DE APRENDIZAGEM 

(Descritores) 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 DE AVALIAÇÃO Muito Bom (90 – 100% Nível intermédio (70 – 89%) Suficiente (50 - 69%) Insuficiente (0 – 49%) 

Atinge sempre Atinge com muita frequência Atinge com frequência Tem dificuldade em 

atingir 

 

 

Técnica de 

testagem: 
- Questionários  

- Questões aula 

-Fichas de 

trabalho 

 

 

 

Técnica de 

análise 

e conteúdo: 

-Listas de 

verificação para 

avaliação de 
trabalhos de 

pesquisa 

/investigação 

Trabalho 

escrito/reflexão 

crítica 

-Cadernos diários; 

-Debates 

 

 

 

Domínio 1  

 

 

Apropriação 
e 

Reflexão 

20% 

Conhecedor 

/sabedor/culto/ 

informado 

(A,B,G,I,J) 

Sistematizador 

/Organizador 

(A, B, C, I, J) 

Criador / analítico 

(A, B, C D, G) 

 

 

Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilização de 

saberes 

 

 

 

 

 

-Mobiliza, sempre, a linguagem 

elementar das artes visuais, 

integrada em diferentes 

contextos culturais respeitando-
os. 

  

  

  

 

  

-Constrói sempre, de forma 

individual e/ou em grupo, 

sequências dançadas/pequenas 

coreografias com grande 

responsabilidade.  

  

  
 

-É muito persistente na 

exploração das possibilidades 

expressivas do corpo e voz em 

diferentes atividades.  

 

-Mobiliza a linguagem 

elementar das artes visuais, 

integrada em diferentes 

contextos culturais 
respeitando-os. 

  

  

  

 

 

-Constrói, de forma individual 

e/ou em grupo, sequências 

dançadas/pequenas 

coreografias com grande 

responsabilidade.  

  

 
  

-É persistente na exploração 

das possibilidades 

expressivas do corpo e voz 

em diferentes atividades. 

Transforma objetos 

experimentando. 

-Mobiliza de forma 

satisfatória a linguagem 

elementar das artes visuais, 

integrada em diferentes 
contextos culturais 

respeitando-os. 

  

  

  

 

-Constrói, com hesitação, 

de forma individual e/ou em 

grupo, sequências 

dançadas/pequenas 

coreografias com 

responsabilidade. 

  

  

-É persistente na 

exploração de algumas 

possibilidades expressivas 

do corpo e voz em 

diferentes atividades, 

procurando, assim, superar 

as suas dificuldades. 

-Apresenta grandes 

dificuldades na 

mobilização da linguagem 

elementar das artes 
visuais, integrada em 

diferentes contextos 

culturais que nem sempre 

os respeita. 

  

 

-Não é capaz de construir, 

de forma individual e/ou 

em grupo, sequências 

dançadas/pequenas 

coreografias, sendo pouco 

responsável nas 

atividades.  
 

- É pouco persistente e 

pouco autónomo na 

exploração das 

possibilidades expressivas 

do corpo e voz em 

diferentes atividades.  
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Domínio 2  

Interpretação e 

Comunicação 

30% 

 

Participativo 

/colaborador 

 (B, C D, E, F) 

Responsável/ 

autónomo 

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

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

Autoavaliador 

(Transversal às 

áreas) 

Resolução de 

problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento 

-Dialoga sempre sobre o que vê 

e sente, com elevada 

capacidade crítica e reflexiva, de 

modo a construir múltiplos 

discursos e leituras da(s) 

realidade(s). 

  

 

-Reconhece muito bem os 

efeitos benéficos e valor do 
desempenho artístico e interage 

com os colegas e professor 

sobre as experiências, 

argumentando e partilhando 

sempre as suas opiniões e 

aceitando as dos outros.  

  

  

 

  

-Comunica muito bem através do 

movimento corporal, da voz e 

das artes plásticas. 

-Dialoga sobre o que vê e 

sente, com elevada 

capacidade crítica e reflexiva, 

de modo a construir múltiplos 

discursos e leituras da(s) 

realidade(s). 

  

 

-Reconhece os efeitos 

benéficos e valor do 
desempenho artístico e 

interage com os colegas e 

professor sobre as 

experiências, argumentando e 

partilhando sempre as suas 

opiniões e aceitando as dos 

outros.  

  

  

 

-Comunica através do 

movimento corporal, da voz e 

das artes plásticas 

-Dialoga, de forma 

satisfatória, sobre o que vê 

e sente, com alguma 

capacidade crítica e 

reflexiva, de modo a 

construir discursos e leituras 

da(s) realidade(s). 

  

-Reconhece alguns dos 

efeitos benéficos e valor do 

desempenho artístico 

revelando alguma 

dificuldade na interação com 

os colegas e professor 
sobre as experiências, 

argumentando e partilhando 

as suas opiniões e 

aceitando as dos outros. 

Procurando, assim, superar 

as suas dificuldades. 

-Comunica de forma 
satisfatória, mas hesitante, 

através do movimento 

corporal, da voz e das artes 

plásticas.  

 

-Revela muitas 
dificuldades no diálogo 
sobre o que vê e sente 
sem capacidade crítica e 
reflexiva, e sem construir 
discursos e leituras da(s) 
realidade(s). 

  

-Não reconhece alguns 
dos efeitos benéficos e 
valor do desempenho 
artístico revelando muitas 
dificuldades na interação 
com os colegas e 
professor sobre as 
experiências, sem 
argumentar nem partilhar 
as suas opiniões e não 
aceitando as dos outros. 

  

-Comunica com 
constrangimentos, através 
do movimento corporal, da 
voz e das artes plásticas.  

 

Técnicas de 

observação: 
-Grelhas de 

observação  

do desempenho 

-Grelha de 

observação e/ ou 

rubrica 

-Lista de 

verificação / 
trabalhos 

propostos 

-

Atividades/trabalh

os propostos 

 

 

 

Técnicas de 

inquérito: 

 

-Questionários 

orais sobre 
perceções e 

opiniões; 

-Questionários 

escritos sobre 

perceções e 
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Domínio 3 

 

Experimentação e 

Criação 

50% 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, H, I) 

Criador / analítico 

(A, B, C D, G) 

Comunicador 

/Inventor (A, B, D, 

E G, H, I) 

 

pessoal e 

interpessoal 

 

 

 

-Improvisa sempre, a solo ou em 

grupo, pequenas sequências 

melódicas, rítmicas ou 

harmónicas, cooperando 

sempre com os seus pares. 

  

  

 

-Transforma objetos 
experimentando 

intencionalmente diferentes 

materiais e técnicas de forma 

muito criativa e muito autónoma 

na realização dos trabalhos. 

 

 

 

-Improvisa, a solo ou em 
grupo, pequenas sequências 

melódicas, rítmicas ou 

harmónicas, cooperando com 

os seus pares. 

 

 

 

 

-Transforma objetos 

experimentando 

intencionalmente diferentes 

materiais e técnicas de forma 

criativa e autónoma na 

realização dos trabalhos. 

 

-Apresenta 
constrangimentos na 

improvisação, a solo ou em 

grupo, de pequenas 

sequências melódicas, 

rítmicas ou harmónicas, 

cooperando com os seus 

pares.  

 

-Transforma objetos 

experimentando diferentes 

materiais e técnicas. Fá-lo 

de forma pouco criativa e 

com pouca autonomia na 

realização dos trabalhos. 

 

-Não improvisa, a solo ou 
em grupo, pequenas 

sequências melódicas, 

rítmicas ou harmónicas, 

nem coopera com os seus 

pares. 

  

 

-Na transformação de 

objetos, não experimenta 

diferentes materiais e 

técnicas. Revela falta de 

criatividade e autonomia 
na realização dos 

trabalhos. 

  

 

opiniões; 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 


