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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE TAMEL 
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www.aevt.pt 

 

Tel. 253808170 

Critérios de Avaliação Educação Artística /1º,2º,3º e 4º anos de escolaridade 
DOMÍNIOS/ 

TEMAS 
 

CRITÉRIOS PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS 
 

PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS 

DO PASEO 

 
 
 
 
 
 
Apropriação e 
Reflexão 
30% 
 
 
 
 
Interpretação e 
Comunicação 
30% 
 
 
Experimentação 
e Criação 
40% 

 

 

 

Aquisição/ 
Aplicação 

 

 

 

 

Correção/ 
Adequação 

 

 

Participação 

 

 

Responsabilidade 

Nível Muito Bom 
Adquire e executa plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais: 
Artes Visuais 
•Aprende os saberes da comunicação visual e compreende os sistemas simbólicos das diferentes linguagens 
artísticas, identificando e analisando, com um vocabulário específico e adequado, conceitos, contextos e técnicas 
em diferentes narrativas visuais, aplicando os saberes apreendidos em situações de observação e/ou da sua 
experimentação plástica, estimulando o desenvolvimento do seu estilo de representação.  
•De forma sistemática, organizada e globalizante, desenvolve as capacidades de apreensão e de interpretação, no 
contacto com os diferentes universos visuais, estimulando múltiplas leituras das diferentes circunstâncias 
culturais.  
• Conjuga a experiência pessoal, a reflexão, os conhecimentos adquiridos, na experimentação plástica de 
conceitos e de temáticas, procurando a criação de um sistema próprio de trabalho. (Re)inventa soluções para a 
criação de novas imagens, relacionando conceitos, materiais, meios e técnicas, imprimindo-lhe a sua 
intencionalidade e o desenvolvimento da sua expressividade. 
Música 
• Desenvolve competências referentes a processos de discriminação, análise, comparação de elementos sonoro-
musicais com o propósito de permitir escolhas fundamentadas em relação ao fazer e ao ouvir musical, através de 
uma reflexão crítica sobre os universos musicais.  
• Desenvolve competências relativas à performance/execução musical, ou seja, cantar, tocar, movimentar, bem 
como as relativas a formas de comunicar/partilhar publicamente as performances e/ou criações.  
Expressão Dramática/Teatro 
• De forma sistemática, organizada e globalizante, desenvolve as capacidades de apreensão, descodificação e de 
interpretação dos códigos de leitura no contacto com diferentes universos dramáticos.  
• A partir da experiência pessoal, desenvolve a apreciação estética e artística, através dos processos de 
observação, descrição, discriminação, análise, síntese e juízo crítico (opiniões com critérios fundamentados), 
captando a especificidade contida na linguagem e construção dramáticas;  
• Conjuga a experiência pessoal, a reflexão, os conhecimentos adquiridos (conceitos), através de exercícios e de 
técnicas específicas, para a expressão de conceitos e de temáticas, procurando a criação de um sistema próprio de 
trabalho.  
Dança 
• Desenvolve a apreciação estética e artística, através do desenvolvimento dos processos de observação, 
descrição, análise, síntese e juízo crítico, de uma forma sistemática, organizada e globalizante, através do contacto 
com diferentes universos coreográficos 
• Desenvolve as capacidades de expressão, comunicação e criatividade e a apropriação de conhecimentos da 
linguagem elementar da dança e da sua compreensão no contexto. 

 
Observação 
direta do 
trabalho em 
sala de aula  
  
 

 

A - Linguagem e 
Textos 
 
 
E – 
Relacionament
o Interpessoal 
 
 
F- 
Desenvolvimen
to Pessoal e 
Autonomia 
 
 
D – 
Pensamento 
Crítico e 
Pensamento 
Criativo 
 
 
H – 
Sensibilidade 
Estética e 
Artística 
 
 
J – Consciência 
e Domínio do 
Corpo 
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• Integra intencional e progressivamente os materiais, meios, técnicas e conhecimentos proporcionadores de 
ocasiões de resolução de problemas na exploração e desenvolvimento de atividades expressivas. 
• Relaciona, de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como 
numa perspetiva interdisciplinar realizando corretamente todas as tarefas. 
• Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem clara e objetiva, recorrendo a 
vocabulário diversificado, utilizando adequadamente linguagem específica das diferentes áreas artísticas. 
• Comunica com elevado sentido crítico e criatividade. 
• Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes, revelando um elevado espírito 
democrático. 
• Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e construtiva, quer nas tarefas das 
aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

• Adota uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes digitais.  
• Cumpre sempre os seus deveres de aluno, agindo eticamente e progredindo no sentido de se tornar um 
cidadão democrático, participativo e humanista.   

 
 
 
 
 
 

Nível Bom 

Nível Suficiente 
• Adquire e executa a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais listadas no 
nível muito bom.  
• Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva 
interdisciplinar realizando a maioria das tarefas de forma correta. 
• Comunica muitas vezes de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem por vezes clara e objetiva, 
utilizando, por vezes de forma adequada, linguagem específica das diferentes áreas  
• Comunica com alguma criatividade e sentido crítico. 
• Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por vezes, espírito democrático. 
• Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar. 

• Adota, por vezes, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes digitais.  
• Cumpre com algumas falhas os seus deveres de aluno, nem sempre agindo eticamente e necessitando de 
maior comprometimento no sentido de se tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.   

Nível Insuficiente 
• Adquire e executa alguns dos conhecimentos e conceitos previstos nas aprendizagens essenciais listadas no 
nível muito bom.  
• Apresenta dificuldades em relacionar os conhecimentos e conceitos de um modo horizontal e vertical, 
assim como numa perspetiva interdisciplinar, realizando, algumas vezes, as tarefas corretamente. 
• Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na fluência, utilizando raramente 
forma adequada linguagem específica das diferentes áreas artísticas. 
• Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico. 
• Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes. 
• Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação. quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos 
de âmbito escolar. 
• Adota, raramente, uma atitude crítica, refletida e responsável no uso de tecnologias e em ambientes digitais.  
• Revela dificuldades no cumprimento dos seus deveres de aluno, age, por vezes, eticamente, necessitando 
de maior comprometimento no sentido de se tornar um cidadão democrático, participativo e humanista.   

   


