
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA                                                                                                                                                  1 .º Ciclo

Domínios / Temas Fator de
ponderação

Aprendizagens específicas Descritores do Perfil dos Alunos Instrumentos de
avaliação *

Apropriação/
Reflexão

35%

Artes Visuais
- Aprender os saberes da comunicação visual e compreender 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.
Dança
- Desenvolver a apreciação estética e artística, através de processos de
observação,  descrição,  análise,  síntese  e  juízo  crítico,  de  uma  forma
sistemática, organizada e globalizante, através do contacto com diferentes
universos coreográficos.
Expressão dramática/Teatro                                                                                  
-  Desenvolver  as  capacidades  de  apreensão,  descodificação  e  de
interpretação dos códigos de leitura no contacto com diferentes universos
dramáticos.
Música
-  Desenvolver  competências  de  exploração/experimentação  sonoro-
musicais, improvisação (tanto no sentido de variação sobre uma estrutura
musical  pré-existente,  como  de  criação/composição  em  tempo  real)  e
composição musical. 
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Analítico
 (A, B, C, D, G)

Indagador/
Investigador 
(C, D, F, H, I)

Respeitador da
diferença/ do outro

(A, B, E, F, H)

Autoavaliação

Heteroavaliação

Interpretação
de  peças vocais
e instrumentais

Interpretação/
Comunicação

30%

 Artes Visuais
-  Desenvolver  as  capacidades  de  apreensão  e  de  interpretação,  no
contacto  com  os  diferentes  universos  visuais,  estimulando  múltiplas
leituras  das  diferentes  circunstâncias  culturais.  Desenvolver  estratégias
para a construção das relações entre o olhar,  o ver e o fazer,  fazendo
interdepender  três  realidades:  imagem/objeto,  sujeito  e  construção  de
hipóteses de interpretação.
Dança
- Desenvolver capacidades de expressão, comunicação e criatividade e a
apropriação de conhecimentos da linguagem elementar da dança e da sua
compreensão no contexto.
Expressão dramática/Teatro                                                                                  
-  Realizar  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.
Música
- Desenvolver 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.



Experimentação/
Criação

  

35%

Artes Visuais
 - Experimentar possibilidades expressivas dos materiais e das diferentes
técnicas,  adequando  o  seu  uso  a  diferentes  contextos  e  situações,
procurando  escolher  técnicas  e  materiais  de  acordo  com  a  intenção
expressiva  das  suas  produções  plásticas,  com  vista  a  apreciar  os  seus
trabalhos  e  os  dos  seus  colegas,  mobilizando  diferentes  critérios  de
argumentação.
Dança
-  Utilizar  a  integração  intencional  e  progressiva  de  materiais,  meios,
técnicas e conhecimentos proporcionadores de ocasiões de resolução de
problemas na exploração e desenvolvimento de atividades expressivas.
Expressão dramática/Teatro                                                                                  
- Conjugar 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.
Música
-  Desenvolver  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, procurando
utilizar terminologia e vocabulário específico da Música.

Nota:* Cada professor poderá adotar os instrumentos de avaliação que considerar mais adequados à sua turma.


