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Critérios de Avaliação – Disciplina Dança - 6º ano
DOMÍNIOS PROCESSOS DE

RECOLHA DE
INFORMAÇÃO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS

DO PASEO

CRITÉRIOS
TRANSVERSAIS PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

DANÇA

DANÇAS SOCIAIS

DANÇAS
TRADICIONAIS

(90%)

COONHECIMENTOS
(10%)

 Trabalho de
Pesquisa

 Desempenho
Individual do Aluno

 Coreografia

 Apreciação /
Opinião Oral

A – Linguagens e
textos

C – Raciocínio e
resolução de
problemas

E –
Relacionamento
interpessoal

F –
Desenvolvimento
pessoal e
autonomia

G – Bem-estar,
saúde e ambiente

H – Sensibilidade
estética e artística

J – Consciência e
domínio do corpo

Conhecimento

Nível 5
- Interpreta sequências de habilidades específicas elementares: Dança, Danças Sociais,
Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os critérios de
expressividade considerados, de acordo com os motivos das composições.
Em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical adequado:
- Coopera com os companheiros, apresentando sugestões de aperfeiçoamento da execução
de habilidades e novas possibilidades de apresentação e considerando as iniciativas
(sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas.
- Realiza em situação de exploração individual do movimento, de acordo com a marcação
rítmica do professor e ou dos colegas.
- Realiza em situação de exploração individual do movimento, com ambiente musical
adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos pelos alunos),
seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica.
- Realiza em situação de exploração da movimentação em grupo, com ambiente musical
adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do professor ou dos colegas.
- Realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical
adequado.
- Realiza com oportunidade e correção técnica, os gestos/conteúdos solicitados.
- A marca alcançada é igual ou superior ao estabelecido para o nível de execução 5 da tabela
da modalidade
- Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, numa perspetiva
interdisciplinar.
- Realiza corretamente todas as tarefas.

Nível 4
- Interpreta, na maioria das vezes, sequências de habilidades específicas elementares:
Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou em grupo,
aplicando os critérios de expressividade considerados, de acordo com os motivos das
composições.
- Realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical
adequado:
- Na maioria das vezes, coopera com os companheiros, apresentando sugestões de
aperfeiçoamento da execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e
considerando as iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas.
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- Na maioria das vezes, realiza situação de exploração individual do movimento, de acordo
com a marcação rítmica do professor e ou dos colegas.
- Na maioria das vezes, realiza em situação de exploração individual do movimento, com
ambiente musical adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos
pelos alunos), seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica.
- Na maioria das vezes, realiza em situação de exploração da movimentação em grupo, com
ambiente musical adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do professor ou dos
colegas.
- Na maioria das vezes, realiza m situação de exploração do movimento a pares, com
ambiente musical adequado.
- Realiza, a maioria das vezes, com oportunidade e correção técnica, os gestos/conteúdos
solicitados.
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 4 da tabela da
modalidade
- Relaciona a maioria dos conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar.
- Realiza corretamente quase todas as tarefas.

Nível 3
- Interpreta, com dificuldades, sequências de habilidades específicas elementares: Dança,
Danças Sociais, Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando
os critérios de expressividade considerados, de acordo com os motivos das composições.
- Realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical
adequado:
- Evidencia dificuldades em cooperar com os companheiros, apresentando sugestões de
aperfeiçoamento da execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e
considerando as iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas.
- Revela dificuldades, realiza situação de exploração individual do movimento, de acordo
com a marcação rítmica do professor e ou dos colegas.
- Revela dificuldades, realiza em situação de exploração individual do movimento, com
ambiente musical adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos
pelos alunos), seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica.
- Revela dificuldades, realiza em situação de exploração da movimentação em grupo, com
ambiente musical adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do professor ou dos
colegas.
- Revela dificuldades, realiza m situação de exploração do movimento a pares, com
ambiente musical adequado.
- Revela dificuldades na correção técnica e nos os gestos/conteúdos solicitados
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- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 3 da tabela da
modalidade
- Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, numa perspetiva interdisciplinar.
- Realiza, por vezes, as tarefas corretamente.

Nível 2
- Raramente interpreta, e revela muitas dificuldades, sequências de habilidades específicas
elementares: Dança, Danças Sociais, Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou
em grupo, aplicando os critérios de expressividade considerados, de acordo com os motivos
das composições.
- Realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical
adequado:
- Revela muitas dificuldades em cooperar com os companheiros, apresentando sugestões
de aperfeiçoamento da execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e
considerando as iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas.
- Revela muitas dificuldades, realiza situação de exploração individual do movimento, de
acordo com a marcação rítmica do professor e ou dos colegas.
- Revela muitas dificuldades, realiza em situação de exploração individual do movimento,
com ambiente musical adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou
sugeridos pelos alunos), seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica.
- Revela muitas dificuldades, realiza em situação de exploração da movimentação em grupo,
com ambiente musical adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do professor ou
dos colegas.
- Revela muitas dificuldades, realiza m situação de exploração do movimento a pares, com
ambiente musical adequado.
- Revela muitas dificuldades na correção técnica e nos os gestos/conteúdos solicitados.
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 2 da tabela da
modalidade.
- Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos.
- Raramente realiza corretamente as tarefas.

Nível 1
- Não interpreta, sequências de habilidades específicas elementares: Dança, Danças Sociais,
Danças Tradicionais, em coreografias individuais e/ou em grupo, aplicando os critérios de
expressividade considerados, de acordo com os motivos das composições.
- Não realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical
adequado:
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- Não coopera com os companheiros, apresentando sugestões de aperfeiçoamento da
execução de habilidades e novas possibilidades de apresentação e considerando as
iniciativas (sugestões, propostas, correções) que lhe são sugeridas.
- Não revela dificuldades, realiza situação de exploração individual do movimento, de
acordo com a marcação rítmica do professor e ou dos colegas.
- Não realiza em situação de exploração individual do movimento, com ambiente musical
adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos pelos alunos),
seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica.
- Não realiza em situação de exploração da movimentação em grupo, com ambiente musical
adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do professor ou dos colegas.
- Não realiza em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical
adequado.
- Não revela correção técnica e nos os gestos/conteúdos solicitados.
- A marca alcançada é igual ao estabelecido para o nível de execução 1 da tabela da
modalidade
- Não consegue relacionar os conhecimentos e conceitos das diferentes disciplinas.
- Não realiza as tarefas corretamente.

A – Linguagens e
textos

B – Informação e
comunicação

D – Pensamento
crítico e
pensamento
criativo

E –
Relacionamento
interpessoal

H – Sensibilidade
estética e artística

Comunicação

Nível 5
- Comunica de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando os conceitos
específicos.
- Mobiliza plenamente o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com elevado sentido crítico, informação em fontes
diversas.
- Utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de comunicação
proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação do
conhecimento.
- Interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade.

Nível 4
- Comunica frequentemente de forma correta e fundamentada o conhecimento, aplicando
os conceitos específicos.
- Mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Pesquisa, seleciona, organiza e analisa, com sentido crítico, informação em fontes diversas.
- Utiliza com alguma facilidade linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes
de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e
divulgação do conhecimento.
- Interage, na generalidade, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade.

Nível 3
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- Comunica, na maioria das vezes, de forma correta e fundamentada o conhecimento,
aplicando alguns conceitos específicos.
- Nem sempre consegue mobilizar o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Pesquisa, seleciona e organiza, com pouco sentido crítico, informação em fontes diversas.
- Utiliza, pontualmente, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação
do conhecimento.
- Interage, algumas vezes, com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade.

Nível 2
- Revela muitas dificuldades a comunicar o conhecimento e os conceitos específicos.
- Apresenta um discurso argumentativo (oral e escrito) ambíguo e confuso.
- Pontualmente, realiza uma pesquisa simples e orientada, recorrendo apenas a uma fonte
de informação.
- Utiliza, com muitas dificuldades, linguagens e suportes diversos (nomeadamente os
suportes de comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão
e divulgação do conhecimento.
- Raramente interage com os outros no respeito pela diferença e pela diversidade.

Nível 1
- Comunica de forma incorreta o conhecimento, desconhecendo os conceitos específicos.
- Não consegue mobiliza o discurso (oral e escrito) argumentativo.
- Não executa tarefas de síntese.
- Não é capaz de pesquisar, selecionar, organizar e analisar informação.
- Raramente utiliza linguagens e suportes diversos (nomeadamente os suportes de
comunicação proporcionados pelas tecnologias de informação) na transmissão e divulgação
do conhecimento.
- Não interage com os outros no respeito pela diferença.

C – Raciocínio e
resolução de
problemas

D – Pensamento
crítico e
pensamento
criativo

Participação

Nível 5
- Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos,
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica
- Partilha, de forma clara, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus
pares.
- Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva,
quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.

Nível 4
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E –
Relacionamento
interpessoal

F –
Desenvolvimento
pessoal e
autonomia

H – Sensibilidade
estética e artística

- Não desiste, mesmo após tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos,
mantendo sempre o interesse na atividade e evidencia progressão/regularidade
relativamente ao registo realizado na avaliação diagnóstica
- Participa quase sempre nas tarefas com empenho e persistência.
- Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
- Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.

Nível 3
- Desiste, após várias tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, mas mantém
o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo realizado na
avaliação diagnóstica.
- Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus pares.
- Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos
de âmbito escolar.

Nível 2
- Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, e não
mantém o interesse na atividade e não apresenta progressão relativamente ao registo
realizado na avaliação diagnóstica.
- Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência.
- Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus pares.
- Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas,
quer nos projetos de âmbito escolar.
- Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes.

Nível 1
- Desiste, à primeira tentativa falhada, de atingir os objetivos pretendidos, não revela
qualquer interesse na atividade e apresenta um resultado inferior ao apresentado na
avaliação diagnóstica sem existir motivo que o justifique.
- Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de persistência.
- Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os seus pares.
- Não manifesta espírito de iniciativa nem participa.

Responsabilidade

Nível 5
- Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor.
- Cumpre sempre os seus deveres do aluno (designadamente, a pontualidade, a assiduidade
e as regras de conduta da sala de aula).
- Conhece e aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança pessoal e dos
companheiros, e de preservação dos recursos materiais
- Age eticamente, respeitando os outros.
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E –
Relacionamento
interpessoal

F –
Desenvolvimento
pessoal e
autonomia

G – Bem-estar,
saúde e ambiente

H – Sensibilidade
estética e artística

- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação.
Nível 4

- Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo professor.
- Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de
conduta da sala de aula.
- Conhece e aplica, frequentemente, os cuidados de higiene, bem como as regras de
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais
- Age eticamente, respeitando os outros.
- Realiza quase sempre atividades de auto e heteroavaliação.

Nível 3
- Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo professor.
- Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de
conduta da sala de aula.
- Conhece e aplica, na maioria das vezes, os cuidados de higiene, bem como as regras de
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais
- Nem sempre age eticamente.
- Realiza, na maioria das vezes, atividades de auto e heteroavaliação.

Nível 2
- Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor.
- Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade, a assiduidade e as
regras de conduta da sala de aula.
- Conhece, mas raramente aplica cuidados de higiene, bem como as regras de segurança
pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais
- Age, por vezes, eticamente.
- Realiza, por vezes, atividades de auto e heteroavaliação.

Nível 1
- Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor.
- Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala
de aula.
- Conhece e mas não cumpre os com os cuidados de higiene, bem como as regras de
segurança pessoal e dos companheiros, e de preservação dos recursos materiais
- Quase nunca age eticamente.
- Não realiza atividades de auto e heteroavaliação.


