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Perfil de aprendizagens específicas - Complemento à Educação Artística 
Disciplina: Arte em Movimento                                                                                 Ano/Ciclo: 8.º ano (3.º ciclo) 

 

Domínios de avaliação 
Ponderação 

dos domínios 
de avaliação 

Descritores 
Processo de recolha de informação 
(técnica de avaliação | tarefa de avaliação 
| instrumento de recolha de informação) 

Experimentação e 
criação 

45% 

 
• O aluno executa e/ou compõe, com um 

excelente nível de desempenho, as destrezas 
elementares/ cenas/ coreografias/ 
composições, em esquemas individuais, pares 
e/ou em pequenos grupos, aplicando os 
critérios de correção técnico, expressão e 
combinação;  

• O aluno manifesta e explora, sempre e com 
eficácia, capacidades motoras, expressivas 
e/ou criativas do corpo, em situações 
diversificadas, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas adquiridas; 

• Cumpre sempre as regras de segurança e 
colabora na preparação, preservação e 

arrumação do material. 
 

Técnica: Observação 
Instrumentos: grelhas de 
observação 
Técnica: Análise 
Instrumentos: Grelhas de 
avaliação, lista de verificação e 
rubricas 
Tarefas: Exercícios critério, jogos, 
trabalhos de pesquisa/ 
investigação.  

Interpretação e 
Comunicação  

30% 

 

• O aluno contribui, sempre, para alcançar o 

objetivo da tarefa, individualmente, em par 

e/ou em pequenos grupos, reconhecendo a 

importância da interação com os colegas e 

professor; 

• Interpreta, com um excelente nível de 

desempenho, papéis em coreografias/ cenas/ 

composições, mobilizando o vocabulário 

motor em consonância com os contextos e os 

materiais.  

Técnica: Observação 
 
Instrumentos: grelhas de 
observação. 
 
Técnica: Análise 
Instrumentos: Grelhas de avaliação 
e rubricas 
Tarefas: Exercícios critério, jogos 
condicionados, trabalhos de 
pesquisa/ investigação.  

Conhecimento 10% 

 

• O aluno utiliza/ aplica, com rigor e eficácia, a 

terminologia específica dos conteúdos 

abordados. 

 

Técnica: Testagem  
Instrumentos: escala de 
classificação, relatório emitidos 
pelas ferramentas digitais 
Tarefas: Questão aula presencial/ 
online; trabalhos de pesquisa/ 
investigação.  

Responsabilidade 15% 

Cumpre sempre o dever de pontualidade. Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Anedotários (registos de incidentes 
críticos) 
Grelhas de observação 
Listas de verificação  
Escalas de classificação 

 
Técnica: Análise 
Instrumentos de recolha de 

Traz diariamente o material indispensável à 
execução das atividades escolares.  

Cumpre sempre o prazo estabelecido para a 
realização das tarefas escolares. 

Adota sempre comportamentos  
exemplares e respeita as regras de  
convivência social. 

Mostra sistematicamente persistência em 
superar as dificuldades e/ou em aprofundar as 
aprendizagens. 
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Domínios de avaliação 
Ponderação 

dos domínios 
de avaliação 

Descritores 
Processo de recolha de informação 
(técnica de avaliação | tarefa de avaliação 
| instrumento de recolha de informação) 

Cooperação 

Cumpre sempre o(a)s papéis/funções na 
aprendizagem cooperativa. 

informação:  
Análise de conteúdo 
Grelhas de observação 
Listas de verificação  
Escalas de classificação 

Mostra sempre capacidade para ouvir o outro. 

Argumenta sempre de forma educada. 

Evidencia permanentemente capacidade para 
ajudar o outro a compreender o conteúdo e/ou 
a tarefa. 

Mantém-se constantemente concentrado na 
tarefa a realizar. 
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