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Perfil de aprendizagens específicas  
Disciplina: Educação Artística                                                                             Ano/Ciclo: 1.ºAno/ 1.ºCiclo: 

 

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) 

 

Apropriação e 

Reflexão 

30% 

Observa e distingue, claramente, diferentes 

universos expressivos/artísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica: Análise 
Instrumentos de recolha de 
informação: lista de verificação 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Grelhas de observação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capta, sempre, a expressividade contida na 

linguagem das imagens e narrativas visuais;  

Reconhece, claramente, diferentes formas 

de usar a voz e o corpo.  

Respeita, sempre, a opinião dos outros 

contribuindo para a concretização de 

tarefas comuns. 

 

 

Interpretação e 

Comunicação 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

25% 
 

 
 

Produz/improvisa/cria de forma individual 

ou em grupo, projetos de trabalho 

multidisciplinares.  

Expressa, sempre, as suas opiniões sobre as 

diferentes manifestações artísticas. 

Aprecia, sempre, criticamente os seus 

trabalhos e dos seus colegas, mobilizando 

diferentes critérios de argumentação. 

Desenvolve nitidamente as capacidades de 

expressão, comunicação e criatividade e a 

apropriação de conhecimentos. 

 

Experimentação e 

Criação 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Explora, sempre, todas as possibilidades 

motoras e expressivas do corpo. 

Experimenta e seleciona técnicas e 

materiais diversificados, com muita 

facilidade.  

Produz/improvisa/cria, frequentemente, de 

forma individual ou em grupo, projetos de 

trabalho multidisciplinares. 

Relaciona, sempre, de forma eficaz, todos 

os conhecimentos e conceitos, de um modo 

horizontal e vertical, e numa perspetiva 

interdisciplinar. 

Manuseia sempre os materiais com rigor 

técnico. 

Realiza corretamente todas as tarefas. 
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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) 

Responsabilidade 

 
 
 
 
 

5% 
 
 

 

Cumpre sempre o dever de pontualidade. 

 
 
 
 
Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Grelhas de observação 
 
 
 
 

Traz diariamente o material indispensável à 
execução das atividades escolares.  

Mantém permanentemente registos das 
atividades letivas completos e corretos. 

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. 

Cooperação 
10% 

 

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

Contribui sistematicamente com saberes, 
ideias e/ou opiniões. 

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. 

 

Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico, em 16 de novembro de 2022 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

_______________________________ 

(Maria José Correia) 
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