
RUBRICA DE AVALIAÇÃO 
OBSERVAÇÃO DIRETA DO TRABALHO PRÁTICO (INDIVIDUAL E COLETIVO) 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 
Critérios 

transversais da 
tarefa 

Níveis de desempenho 
Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

Descritores de desempenho 

 
 

Apropriação 
20% 

- Pesquisa, observa e identifica 

diferentes estilos e géneros do 

património cultural e artístico 

utilizando um vocabulário específico e 

adequado à disciplina 

(dramática/visual/musical/dança). 

- Experimenta, explora e recria, criativa 
e ativamente, esses mesmos estilos e 
géneros. 

- Pesquisa, observa e identifica 

diferentes estilos e géneros do 

património cultural e artístico 

utilizando um vocabulário específico e 

adequado à disciplina 

(dramática/visual/musical/dança). 

- Experimenta, explora e recria, de 
forma criativa esses mesmos estilos e 
géneros 

Pesquisa e observa diferentes estilos e 

géneros do património cultural e 

artístico, mas não utiliza um 

vocabulário específico e adequado à 

disciplina 

(dramática/visual/musical/dança). 

 - Experimenta, explora e recria, sem 
muita criatividade, esses mesmos 
estilos e géneros. 

-Revela muitas dificuldades em 

pesquisar e em identificar diferentes 

estilos e géneros do património 

cultural e artístico, bem como em 

explorá-los.  

 

 
 

Eficiência 
20% 

- Planifica, estabelecendo plenamente 
a sequência de etapas para a 
concretização de um projeto artístico 
(teatral/visual/musical/coreográfico).  

- Planifica, estabelecendo uma 
sequência de etapas para a 
concretização de um projeto artístico 
(teatral/visual/musical/coreográfico). 

- Estabelece a sequência de etapas para 
o desenvolvimento do projeto artístico 
(teatral/visual/musical/ coreográfico), 
mas não cumpre algumas das etapas. 

-Revela muitas dificuldades em 
estabelecer a sequência de etapas 
para a concretização de um projeto 
artístico. 

 
 
 

Expressividade 20% 

 

- Demonstra muita capacidade de 

expressão de acordo com o tema.  

- Apresenta muita expressividade na 
comunicação oral/facial/corporal, nos 
movimentos ou nos registos gráficos. 

- Demonstra capacidade de expressão 

de acordo com o tema.  

- Apresenta expressividade na 
comunicação oral/facial/corporal, nos 
movimentos ou nos registos gráficos. 

Apresenta expressividade na 
comunicação, mas apenas em alguns 
elementos. 

-Revela muitas dificuldades em 
reconhecer propriedades expressivas 
dos materiais/corpo. 

Participação 
20% 

 

- Participa com muito empenho e 

interage ativamente com os seus pares 

contribuindo bastante para o sucesso 

da atividade. 

 - Partilha ativamente com os pares 

vivências e manifestações artísticas do 

seu quotidiano. 

- Revela muito empenho e motivação 
no aperfeiçoamento técnico.  

- Participa com empenho e interage 

ativamente com os seus pares 

contribuindo bastante para o sucesso 

da atividade. 

 - Partilha com os pares vivências e 

manifestações artísticas do seu 

quotidiano. 

- Revela empenho e motivação no 
aperfeiçoamento técnico. 

- Participa e interage com os seus pares 

contribuindo para o sucesso da 

atividade. 

 - Partilha ativamente com os pares 

vivências e manifestações artísticas do 

seu quotidiano. 

- Revela algum empenho e motivação 
no aperfeiçoamento técnico. 

- Participa com os seus pares, mas não 

contribui para o sucesso da atividade, 

não partilhando vivências e 

manifestações artísticas. 

- Não revela empenho e motivação no 

aperfeiçoamento técnico. 

 

Responsabilidade 
20% 

 

- Apresenta uma atitude muito 

responsável e segura no manuseio dos 

materiais utilizados. 

- Apresenta uma atitude responsável e 

segura no manuseio dos materiais 

utilizados. 

- Apresenta, com algumas falhas, uma 

atitude responsável e segura no 

manuseio dos materiais utilizados. 

- Revela muitas dificuldades em 

apresentar uma atitude responsável e 

segura no manuseio dos materiais 

utilizados. 



 

- Demonstra muito respeito pelo seu 

trabalho e dos seus pares. 

 - Debate utilizando vocabulário 

apropriado, reconhecendo as artes 

como construção social e cultural, 

merecedoras de respeito, preservação 

e divulgação. 

 

- Demonstra respeito pelo seu trabalho 

e dos seus pares. 

 - Debate utilizando vocabulário 
apropriado, reconhecendo as artes 
como construção social e cultural, 
merecedoras de respeito, preservação 
e divulgação. 

- Demonstra respeito pelo seu trabalho 

e dos seus pares. 

 - Debate, sem utilizar vocabulário 

apropriado, reconhecendo as artes 

como construção social e cultural, 

merecedoras de respeito, preservação 

e divulgação. 

 

- Demonstra pouco respeito pelo seu 

trabalho e dos seus pares. 

 -Não debate nem reconhece as artes 
como construção social e cultural, 
merecedoras de respeito, 
preservação e divulgação. 


