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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS (3.º ano/ 1.º ciclo) 2020-2021 

 

Domínios/ 

Conteúdos Competências demonstradas 
 

Ponderação 
 

Instrumentos de 
avaliação 

 
 
 
 

Expressão e Educação 
Dramática / Teatro 

 
 Apropriação e Reflexão 

 Interpretação e Comunicação 

 Experimentação e Criação 

 Fruição e Análise 

 Pesquisa 

Identificar diferentes estilos e géneros convencionais de teatro.  
•Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro, identificando relações 
com outras artes e áreas de conhecimento. 
•Analisar os espetáculos/performances, recorrendo a vocabulário 
adequado e específico e articula o conhecimento de aspetos contextuais 
com uma interpretação pessoal.  
•Identifica, em manifestações performativas, personagens, cenários, 
ambientes, situações cénicas, problemas e soluções da ação dramática.  
•Reconhecer diferentes formas de um ator usar a voz e o corpo para 
caracterizar personagens e ambiências. 
•Distinguir, pela experimentação e pela reflexão, jogo dramático, 
improvisação e representação.  
•Reconhecer, em produções próprias ou de outrem, as especificidades 
formais do texto dramático convencional: estrutura, segmentação e 
componentes textuais. 
•Exprimir opiniões pessoais e estabelece relação entre acontecimentos da 
vida real e as situações dramáticas desenvolvidas em aula.  
•Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo em diferentes 
atividades.  
•Adequar as possibilidades expressivas da voz a diferentes contextos e 
situações de comunicação.  
•Transformar o espaço com recurso a elementos plásticos/cenográficos e 
tecnológicos produtores de signos (formas, imagens, luz, som, etc.).  
•Transformar objetos, experimentando intencionalmente diferentes 
materiais e técnicas para obter efeitos distintos.  
•Construir personagens, em situações distintas e com diferentes 
finalidades.  
•Produzir, sozinho e em grupo, pequenas cenas a partir de dados reais ou 
fictícios, antecipando e explorando intencionalmente formas de “entrada”, 

 

 

20% 

 
 
 

 Registos de observação 

Trabalhos individuais/ a 

pares /de grupo.  

 Desenvolvimento de 

projetos.  

 Registos de 

autoavaliação.  

 Intervenções orais dos 

alunos durante as aulas. 
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de progressão na ação e de “saída”.  
• Defender, oralmente e/ou em situações de prática experimental, as 
opções de movimento e escolhas vocais utilizados para comunicar uma 
ideia.  

 
 
 
 

DANÇA 
 

• Apropriação e Reflexão 
• Interpretação e Comunicação 
• Experimentação e Criação 

 
 

•Distinguir diferentes possibilidades de movimentação do Corpo, através 
de movimentos locomotores e não locomotores, diferentes formas de 
ocupar/evoluir no Espaço, ou na organização da forma.  
•Utilizar movimentos do Corpo com diferentes Relações: entre os diversos 
elementos do movimento, com os outros -a par e em grupo.  
•Identificar diferentes estilos e géneros do património cultural e artístico, 
através da observação de diversas manifestações artísticas em diversos 
contextos.  
•Relacionar a apresentação de obras de dança com o património cultural e 
artístico.  
•Contextualizar conceitos fundamentais dos universos 
coreográficos/performativos. 
•Reconhecer os efeitos benéficos (hábitos de vida saudável, melhoria da 
autoestima, etc.) e valor do desempenho artístico e interage com os 
colegas e professor sobre as experiências de dança.  
•Interpretar o seu papel coreográfico, mobilizando o vocabulário 
desenvolvido, através de um desempenho expressivo-formal.  
•Interagir com os colegas, no sentido da procura do sucesso pessoal e o do 
grupo, recebendo e aceitando as críticas.  
•Emitir apreciações e críticas pessoais sobre trabalhos de dança 
observados em diferentes contextos. 
•Recriar sequências de movimentos a partir de temáticas, evidenciando 
capacidade de exploração e de composição 
•Construir, sequências dançadas/pequenas coreografias a partir de 
estímulos vários, ações e/ou temas, mobilizando os materiais coreográficos 
desenvolvidos.  
•Criar pequenas sequências de movimento e/ou composições 
coreográficas a partir de dados concretos ou abstratos, em processos de 
improvisação e composição.  
•Apresentar soluções diversificadas na exploração, improvisação, 
transformação, seleção e composição de movimentos/sequências.  

 
 
 
 
 

20% 
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•Inventar símbolos gráficos, não convencionais, para representação de 
algumas sequências de dança. 

 
 

Artes Visuais 
 
 Apropriação e Reflexão 

 Interpretação e Comunicação 

 Experimentação e Criação 

 

•Observar os diferentes universos visuais, tanto do património local como 
global e utiliza um vocabulário específico e adequado. 
•Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha, 
textura…) integrada em diferentes contextos culturais (movimentos 
artísticos, épocas e geografias).  
•Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos discursos e 
leituras da realidade.  
•Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos sistemas de 
comunicação visual.  
•Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras realidades visuais.  
•Perceber as razões e os processos para o desenvolvimento do gosto: 
escolher, sintetizar, tomar decisões, argumentar e formar juízos críticos.  
•Captar a expressividade contida na linguagem das imagens e/ou outras 
narrativas visuais.  
•Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação 
do mundo, através da comparação de imagens e/ou objetos. • Integra a 
linguagem das artes visuais, assim como várias técnicas de expressão.  
•Experimentar possibilidades expressivas dos materiais e das diferentes 
técnicas, adequando o seu uso a diferentes contextos e situações.  
•Escolher técnicas e materiais de acordo com a intenção expressiva das 
suas produções plásticas.  
•Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções 
plásticas, evidenciando os conhecimentos adquiridos.  
•Utilizar vários processos de registo de ideias, de planeamento e de 
trabalho.  
•Apreciar os seus trabalhos e os dos seus colegas, mobilizando diferentes 
critérios de argumentação. 

    
 
 
 
 

20% 
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Expressão e Educação 
Musical 

 
•Interpretação e Comunicação 
•Criação e Experimentação 
•Perceção Sonora e Musical 
•Culturas Musicais nos contextos 

 
 
 

 

•Cantar sozinho e em grupo, facilmente, com intencionalidade expressiva, 
canções de diferentes formas, géneros e estilos, em métrica binária e 
ternária, utilizando a memória; 
•Tocar, sozinho e em grupo, facilmente, peças de diferentes formas, géneros, 
estilos e culturas, utilizando técnicas diferenciadas de acordo com a tipologia 
musical, em instrumentos não convencionais e convencionais na 
interpretação de música instrumental ou vocal acompanhada; 
•Improvisar e compor, facilmente, acompanhamentos e pequenas peças 
musicais, utilizando a voz, o corpo e instrumentos não convencionais e 
convencionais; 
•Expressar, facilmente, ideias sonoras utilizando recursos técnico-artísticos 
elementares, tendo em conta diversos estímulos e/ou intenções; 
•Identificar, analisar e descrever, facilmente, características rítmicas, 
melódicas, tímbricas e formais da música; 
•Identificar, analisar e descrever, facilmente, características rítmicas, 
melódicas, tímbricas e formais da música; 

 
 
 
 
 
 
 

20% 

 

Relacionamento 
pessoal/desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

Interesse/ Empenhamento/ Sentido de responsabilidade/Sociabilidade 

  

Ser participativo, por iniciativa própria e de forma oportuna nas 
atividades;  

Revelar persistência e autonomia na realização das tarefas;   

Revelar capacidade de autonomia e autorregulação;  

Revelar capacidade de organização e hábitos de trabalho;  

Revelar um nível de concentração/atenção adequado à faixa etária;  

Expressar opiniões próprias e revelar sentido crítico; 

Ter sentido de justiça, espírito de solidariedade e de partilha; 

Cumprir as normas estabelecidas;  

Interagir adequadamente com o seu grupo de pares e adultos, em 
diversos ambientes de aprendizagem; 

Ser assíduo e pontual.  

 
 
 
 
 

20% 

Instrumentos de 
avaliação 

 
 

 Grelhas de observação 
para avaliação das 
atitudes;  

 Registos de observação 
natural e/ou resultante da 
interação com o professor 
e entre pares. 


