
 

 

Agrupamento de Escolas de Azeitão - 171049 
Escola Básica de Azeitão 

Escola Básica de Brejos do Clérigo 
Escola Básica do Casal de Bolinhos 

Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão 
Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão 

Escola Básica de Vendas de Azeitão 
Escola Básica da Brejoeira 

 

 

  

 
PERFIL DE APRENDIAGEM DOS ALUNOS – EXPRESSÕES ARTÍSTICAS – Música 

2º ano de escolaridade -  1.º CICLO 
 

 

DOMÍNIOS 
(Perfil de 

Aprendizagem) 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

I S B MB 

 
 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

Revela muitas dificuldades: 
Na experimentação de sons vocais 
(voz falada, voz cantada) de 
forma a conhecer as 
potencialidades da voz como 
instrumento musical. 
Na exploração de fontes sonoras 
diversas (corpo, objetos do 
quotidiano, instrumentos 
musicais) de forma a conhecê- 
las como potencial musical. 
Improvisar, a solo ou em grupo, 
pequenas sequências melódicas, 
rítmicas ou harmónicas a partir 
de ideias musicais ou não 
musicais (imagens, textos, 
situações do quotidiano, etc.). 
Na criação, sozinho ou em grupo, 
ambientes sonoros, pequenas 
peças musicais, ligadas ao 
quotidiano e ao imaginário, 
utilizando diferentes fontes 
sonoras. 

Revela alguma facilidade : 
Na experimentação de sons vocais 
(voz falada, voz cantada) de 
forma a conhecer as 
potencialidades da voz como 
instrumento musical. 
Na exploração de fontes sonoras 
diversas (corpo, objetos do 
quotidiano, instrumentos 
musicais) de forma a conhecê- 
las como potencial musical. 
Improvisar, a solo ou em grupo, 
pequenas sequências melódicas, 
rítmicas ou harmónicas a partir 
de ideias musicais ou não 
musicais (imagens, textos, 
situações do quotidiano, etc.). 
Na criação, sozinho ou em grupo, 
ambientes sonoros, pequenas 
peças musicais, ligadas ao 
quotidiano e ao imaginário, 
utilizando diferentes fontes 
sonoras. 

Revela facilidade: 
Na experimentação de sons vocais 
(voz falada, voz cantada) de 
forma a conhecer as 
potencialidades da voz como 
instrumento musical. 
Na exploração de fontes sonoras 
diversas (corpo, objetos do 
quotidiano, instrumentos 
musicais) de forma a conhecê- 
las como potencial musical. 
Improvisar, a solo ou em grupo, 
pequenas sequências melódicas, 
rítmicas ou harmónicas a partir 
de ideias musicais ou não 
musicais (imagens, textos, 
situações do quotidiano, etc.). 
Na criação, sozinho ou em grupo, 
ambientes sonoros, pequenas 
peças musicais, ligadas ao 
quotidiano e ao imaginário, 
utilizando diferentes fontes 
sonoras. 
 

Revela bastante facilidade: 
 Na experimentação de sons 
vocais (voz falada, voz cantada) 
de forma a conhecer as 
potencialidades da voz como 
instrumento musical. 
Na exploração de fontes 
sonoras diversas (corpo, 
objetos do quotidiano, 
instrumentos musicais) de 
forma a conhecê- las como 
potencial musical. 
Improvisar, a solo ou em grupo, 
pequenas sequências 
melódicas, rítmicas ou 
harmónicas a partir de ideias 
musicais ou não musicais 
(imagens, textos, situações do 
quotidiano, etc.). 
Na criação, sozinho ou em grupo, 
ambientes sonoros, pequenas 
peças musicais, ligadas ao 
quotidiano e ao imaginário, 
utilizando diferentes fontes 
sonoras. 
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INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 
 

Revela muitas dificuldades:  

• Na interpretação de rimas, 
trava-línguas, lengalengas, etc., 
usando a voz (cantada ou falada) 
com diferentes intencionalidades 
expressivas. 

• No canto, a solo e em grupo, 
da sua autoria ou de outros, 
canções com características 
musicais e culturais 
diversificadas, demonstrando 
progressivamente qualidades 
técnicas e expressivas. 

• Tocar, a solo e em grupo, as 
suas próprias peças musicais ou 
de outros, utilizando 
instrumentos musicais, 
convencionais e não 
convencionais, de altura 
definida e indefinida. 

• Na realização de sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados. 

• Na comunicação através do 
movimento corporal de acordo 
com propostas musicais 
diversificadas. 

• Na apresentação publica de 
atividades artísticas em que se 
articula a música com outras 
áreas do conhecimento. 

 
Revela alguma facilidade:  

• Na interpretação de rimas, 
trava-línguas, lengalengas, etc., 
usando a voz (cantada ou falada) 
com diferentes intencionalidades 
expressivas. 

• No canto, a solo e em grupo, 
da sua autoria ou de outros, 
canções com características 
musicais e culturais 
diversificadas, demonstrando 
progressivamente qualidades 
técnicas e expressivas. 

• Tocar, a solo e em grupo, as 
suas próprias peças musicais ou 
de outros, utilizando 
instrumentos musicais, 
convencionais e não 
convencionais, de altura 
definida e indefinida. 

• Na realização de sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados. 

• Na comunicação através do 
movimento corporal de acordo 
com propostas musicais 
diversificadas. 
Na apresentação publica de 
atividades artísticas em que se 
articula a música com outras 
áreas do conhecimento. 

Revela facilidade:  

• Na interpretação de rimas, 
trava-línguas, lengalengas, etc., 
usando a voz (cantada ou falada) 
com diferentes intencionalidades 
expressivas. 

• No canto, a solo e em grupo, 
da sua autoria ou de outros, 
canções com características 
musicais e culturais 
diversificadas, demonstrando 
progressivamente qualidades 
técnicas e expressivas. 

• Tocar, a solo e em grupo, as 
suas próprias peças musicais ou 
de outros, utilizando 
instrumentos musicais, 
convencionais e não 
convencionais, de altura 
definida e indefinida. 

• Na realização de sequências de 
movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados. 

• Na comunicação através do 
movimento corporal de acordo 
com propostas musicais 
diversificadas. 
Na apresentação publica de 
atividades artísticas em que se 
articula a música com outras 
áreas do conhecimento. 

Revela bastante facilidade:  

• Na interpretação de rimas, 
trava-línguas, lengalengas, etc., 
usando a voz (cantada ou falada) 
com diferentes intencionalidades 
expressivas. 

• No canto, a solo e em 
grupo, da sua autoria ou de 
outros, canções com 
características musicais e 
culturais diversificadas, 
demonstrando 
progressivamente qualidades 
técnicas e expressivas. 

• Tocar, a solo e em grupo, as 
suas próprias peças musicais ou 
de outros, utilizando 
instrumentos musicais, 
convencionais e não 
convencionais, de altura 
definida e indefinida. 

• Na realização de sequências 
de movimentos corporais em 
contextos musicais 
diferenciados. 

• Na comunicação através do 
movimento corporal de acordo 
com propostas musicais 
diversificadas. 
Na apresentação publica de 
atividades artísticas em que se 
articula a música com outras 
áreas do conhecimento. 
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APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

  

 

 

 

 

 

 

Revela muitas dificuldades: 

• Na comparação de 
características rítmicas, 
melódicas, harmónicas, dinâmicas, 
formais tímbricas e de textura em 
repertório de referência, de 
épocas, estilos e géneros 
diversificados. 

• Na utilização de vocabulário e 
simbologias convencionais e não 
convencionais para descrever e 
comparar diversos tipos de sons e 
peças musicais de diferentes 
estilos e géneros. 

• Na pesquisa de diferentes 
interpretações escutadas e 
observadas em espetáculos 
musicais (concertos, bailados, 
teatros musicais e outros) ao vivo 
ou gravados, de diferentes 
tradições e épocas, utilizando 
vocabulário apropriado. 

• Na partilha, com os pares, das 
músicas do seu quotidiano e no 
debate sobre os diferentes tipos 
de música. 

• Na produção, sozinho ou em 
grupo, de material escrito, 
audiovisual e multimédia ou 
outro, utilizando vocabulário 
apropriado, como construção 
social, património e fator de 
identidade cultural, 
reconhecendo a música 

Revela alguma facilidade: 
Revela muitas dificuldades: 
• Na comparação de 
características rítmicas, melódicas, 
harmónicas, dinâmicas, formais 
tímbricas e de textura em 
repertório de referência, de 
épocas, estilos e géneros 
diversificados. 
• Na utilização de vocabulário e 
simbologias convencionais e não 
convencionais para descrever e 
comparar diversos tipos de sons e 
peças musicais de diferentes 
estilos e géneros. 
• Na pesquisa de diferentes 
interpretações escutadas e 
observadas em espetáculos 
musicais (concertos, bailados, 
teatros musicais e outros) ao vivo 
ou gravados, de diferentes 
tradições e épocas, utilizando 
vocabulário apropriado. 
• Na partilha, com os pares, das 
músicas do seu quotidiano e no 
debate sobre os diferentes tipos de 
música. 
• Na produção, sozinho ou em 
grupo, de material escrito, 
audiovisual e multimédia ou outro, 
utilizando vocabulário apropriado, 
como construção social, património 
e fator de identidade cultural, 
reconhecendo a música 
. 
 

Revela facilidade: 

• Na comparação de 
características rítmicas, 
melódicas, harmónicas, dinâmicas, 
formais tímbricas e de textura em 
repertório de referência, de 
épocas, estilos e géneros 
diversificados. 

• Na utilização de vocabulário e 
simbologias convencionais e não 
convencionais para descrever e 
comparar diversos tipos de sons e 
peças musicais de diferentes 
estilos e géneros. 

• Na pesquisa de diferentes 
interpretações escutadas e 
observadas em espetáculos 
musicais (concertos, bailados, 
teatros musicais e outros) ao vivo 
ou gravados, de diferentes 
tradições e épocas, utilizando 
vocabulário apropriado. 

• Na partilha, com os pares, das 
músicas do seu quotidiano e no 
debate sobre os diferentes tipos 
de música. 

• Na produção, sozinho ou em 
grupo, de material escrito, 
audiovisual e multimédia ou 
outro, utilizando vocabulário 
apropriado, como construção 
social, património e fator de 
identidade cultural, reconhecendo 
a música 

Revela bastante dificuldade: 

• Na comparação de 
características rítmicas, 
melódicas, harmónicas, 
dinâmicas, formais tímbricas e de 
textura em repertório de 
referência, de épocas, estilos e 
géneros diversificados. 

• Na utilização de vocabulário e 
simbologias convencionais e não 
convencionais para descrever e 
comparar diversos tipos de sons e 
peças musicais de diferentes 
estilos e géneros. 

• Na pesquisa de diferentes 
interpretações escutadas e 
observadas em espetáculos 
musicais (concertos, bailados, 
teatros musicais e outros) ao vivo 
ou gravados, de diferentes 
tradições e épocas, utilizando 
vocabulário apropriado. 

• Na partilha, com os pares, das 
músicas do seu quotidiano e no 
debate sobre os diferentes tipos 
de música. 

• Na produção, sozinho ou em 
grupo, de material escrito, 
audiovisual e multimédia ou 
outro, utilizando vocabulário 
apropriado, como construção 
social, património e fator de 
identidade cultural, 
reconhecendo a música 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Agrupamento de Escolas de Azeitão - 171049 
Escola Básica de Azeitão 

Escola Básica de Brejos do Clérigo 
Escola Básica do Casal de Bolinhos 

Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão 
Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão 

Escola Básica de Vendas de Azeitão 
Escola Básica da Brejoeira 

 

 

  

 

PERFIL DE APRENDIAGEM DOS ALUNOS –EXPRESSÕES ARTÍSTICAS DRAMÁTICA / TEATRO 

2.º ano de escolaridade - 1.º CICLO 
2018/2019 

DOMÍNIOS 
(Perfil de Aprendizagem) 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

I S B MB 

 
 

APROPRIAÇÃO E  
REFLEXÃO. 

 
 

Revela muitas dificuldades: 
 Na identificação de manifestações 
performativas, personagens, 
cenários, ambientes, situações 
cénicas, problemas e soluções da 
ação dramática. 
No reconhecimento de diferentes 
formas de usar a voz (altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo (postura, 
gestos, expressões faciais).  

Revela alguma facilidade: 
Na identificação de manifestações 
performativas, personagens, 
cenários, ambientes, situações 
cénicas, problemas e soluções da 
ação dramática. 
No reconhecimento de diferentes 
formas de usar a voz (altura, ritmo, 
intensidade) e o corpo (postura, 
gestos, expressões faciais). 

Revela facilidade: 
 Na identificação de manifestações 
performativas, personagens, 
cenários, ambientes, situações 
cénicas, problemas e soluções da 
ação dramática. 
No reconhecimento de diferentes 
formas de usar a voz (altura, 
ritmo, intensidade) e o corpo 
(postura, gestos, expressões 
faciais). 

Revela bastante facilidade: 
Na identificação de manifestações 
performativas, personagens, 
cenários, ambientes, situações 
cénicas, problemas e soluções da 
ação dramática. 
No reconhecimento de diferentes 
formas de usar a voz (altura, 
ritmo, intensidade) e o corpo 
(postura, gestos, expressões 
faciais). 
 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 
 

Revela muitas dificuldades: 
Na distinção do jogo dramático, da 
improvisação e representação. 
Na expressão de opiniões pessoais e 
estabelecer relação entre 
acontecimentos da vida real e as 
situações dramáticas.  

Revela alguma facilidade: 
Na distinção do jogo dramático, da 
improvisação e representação. 
Na expressão de opiniões pessoais e 
estabelecer relação entre 
acontecimentos da vida real e as 
situações dramáticas.  

Revela facilidade: 
Na distinção do jogo dramático, da 
improvisação e representação. 
Na expressão de opiniões pessoais 
e estabelecer relação entre 
acontecimentos da vida real e as 
situações dramáticas.  

Revela bastante facilidade: 
Na distinção do jogo dramático, da 
improvisação e representação. 
Na expressão de opiniões pessoais 
e estabelecer relação entre 
acontecimentos da vida real e as 
situações dramáticas.  

 
 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

 

Revela muitas dificuldades: 

• Na exploração de possibilidades 
motoras e expressivas do corpo.  

• Na construção de personagens, em 
situações distintas e com diferentes 
finalidades. 

• Na produção, individual e em 
grupo, de pequenas cenas 
dramáticas. 

• No desenvolvimento da linguagem 
e da oralidade 

Revela alguma facilidade:  

• Na exploração de possibilidades 
motoras e expressivas do corpo.  

• Na construção de personagens, em 
situações distintas e com diferentes 
finalidades. 

• Na produção, individual e em 
grupo, de pequenas cenas 
dramáticas. 
No desenvolvimento da linguagem e 
da oralidade 

Revela facilidade:  

• Na exploração de possibilidades 
motoras e expressivas do corpo.  

• Na construção de personagens, 
em situações distintas e com 
diferentes finalidades. 

• Na produção, individual e em 
grupo, de pequenas cenas 
dramáticas. 
No desenvolvimento da linguagem 
e da oralidade 

Revela bastante facilidade: 

• Na exploração de possibilidades 
motoras e expressivas do corpo.  

• Na construção de personagens, 
em situações distintas e com 
diferentes finalidades. 

• Na produção, individual e em 
grupo, de pequenas cenas 
dramáticas. 
No desenvolvimento da linguagem 
e da oralidade  
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PERFIL DE APRENDIAGEM DOS ALUNOS – EXPRESSÕES ARTÍSTICAS – Dança 
2º ano de escolaridade -  1.º CICLO 

2018/2019 
 

DOMÍNIOS 
(Perfil de 

Aprendizagem) 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

I S B MB 

 
APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO  
 

Revela muitas dificuldades: 

• Na distinção de diferentes 
possibilidades de movimentação do 
Corpo através de movimentos 
locomotores e não locomotores.  

• Na adequação de movimentos do 
corpo com estruturas rítmicas 
marcadas pelo professor integrando 
diferentes elementos do Tempo.  

Revela alguma facilidade: 

• Na distinção de diferentes 
possibilidades de movimentação do 
Corpo através de movimentos 
locomotores e não locomotores. 

• Na adequação de movimentos do 
corpo com estruturas rítmicas 
marcadas pelo professor integrando 
diferentes elementos do Tempo. 
 

Revela facilidade: 

• Na distinção de diferentes 
possibilidades de movimentação do 
Corpo através de movimentos 
locomotores e não locomotores. 

• Na adequação de movimentos do 
corpo com estruturas rítmicas 
marcadas pelo professor integrando 
diferentes elementos do Tempo. 
 

Revela bastante facilidade: 

• Na distinção de diferentes 
possibilidades de movimentação do 
Corpo através de movimentos 
locomotores e não locomotores. 

• Na adequação de movimentos do 
corpo com estruturas rítmicas 
marcadas pelo professor integrando 
diferentes elementos do Tempo. 
 
 

 
 
 

INTERPRETAÇÃ O E 
COMUNICAÇÃO  

 
 
 
 

Revela muitas dificuldades: 

• Na utilização de movimentos do 
corpo com diferentes Relações entre 
os diversos elementos do movimento, 
com os outros a par ou em grupo.  

• Na identificação de diferentes 
estilos e géneros de dança, através da 
observação de diversas manifestações 
do património artístico.  
 

Revela alguma facilidade: 

•  Na utilização de movimentos do 
corpo com diferentes Relações 
entre os diversos elementos do 
movimento, com os outros a par ou 
em grupo.  

• Na identificação de diferentes 
estilos e géneros de dança, através 
da observação de diversas 
manifestações do património 
artístico.  
 
 

Revela facilidade: 

•  Na utilização de movimentos do 
corpo com diferentes Relações 
entre os diversos elementos do 
movimento, com os outros a par ou 
em grupo.  

• Na identificação de diferentes 
estilos e géneros de dança, através 
da observação de diversas 
manifestações do património 
artístico.  
 

Revela bastante facilidade: 

•  Na utilização de movimentos do 
corpo com diferentes Relações 
entre os diversos elementos do 
movimento, com os outros a par ou 
em grupo.  

• Na identificação de diferentes 
estilos e géneros de dança, através 
da observação de diversas 
manifestações do património 
artístico.  
 
 

 
 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

Revela com muita dificuldade: 

• No reconhecimento dos efeitos 
benéficos e do valor do desempenho 
artístico sobre as experiências de 
dança  

• Na interpretação do seu papel 
coreográfico, através de um 
desempenho expressivo formal.  

Revela alguma facilidade: 

• No reconhecimento dos efeitos 
benéficos e do valor do 
desempenho artístico sobre as 
experiências de dança  
Na interpretação do seu papel 
coreográfico, através de um 
desempenho expressivo formal. 

Revela facilidade: 

• No reconhecimento dos efeitos 
benéficos e do valor do 
desempenho artístico sobre as 
experiências de dança  
Na interpretação do seu papel 
coreográfico, através de um 
desempenho expressivo formal. 
 

Revela bastante facilidade: 

• No reconhecimento dos efeitos 
benéficos e do valor do 
desempenho artístico sobre as 
experiências de dança  
Na interpretação do seu papel 
coreográfico, através de um 
desempenho expressivo formal. 
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PERFIL DE APRENDIAGEM DOS ALUNOS – EXPRESSÕES ARTÍSTICAS – ARTES VISUAIS 

2º ano de escolaridade -  1.º CICLO 
2018/2019  

 

DOMÍNIOS 
(Perfil de 

Aprendizagem) 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

I S B MB 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO  

Revela muitas dificuldades: 

• Na observação dos diferentes 
universos visuais.  

• Na mobilização da linguagem 
elementar das artes visuais (cor, 
forma, linha).  

• Na transformação dos 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens e / ou os 
objetos. 

Revela alguma facilidade: 

• Na observação dos diferentes 
universos visuais.  

• Na mobilização da linguagem 
elementar das artes visuais (cor, 
forma, linha).  
Na transformação dos 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens e / ou os 
objetos. 

Revela facilidade: 

• Na observação dos diferentes 
universos visuais.  

• Na mobilização da linguagem 
elementar das artes visuais (cor, 
forma, linha).  
Na transformação dos 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens e / ou os 
objetos. 

Revela bastante facilidade: 

• Na observação dos diferentes 
universos visuais.  

• Na mobilização da linguagem 
elementar das artes visuais (cor, 
forma, linha).  
Na transformação dos 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens e / ou os 
objetos. 

 
INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Revela muitas dificuldades: 

• No diálogo sobre o que vê e sente.  

• Na expressão de opiniões sobre as 
diferentes manifestações artísticas.  

• Na captação da expressividade 
contida na linguagem das imagens e/ 
ou outras narrativas visuais. 

Revela alguma facilidade: 

•  No diálogo sobre o que vê e 
sente.  

• Na expressão de opiniões sobre as 
diferentes manifestações artísticas.  
Na captação da expressividade 
contida na linguagem das imagens 
e/ ou outras narrativas visuais. 

Revela facilidade: 

• No diálogo sobre o que vê e 
sente.  

• Na expressão de opiniões sobre as 
diferentes manifestações artísticas.  
Na captação da expressividade 
contida na linguagem das imagens 
e/ ou outras narrativas visuais. 

Revela bastante facilidade: 

• No diálogo sobre o que vê e 
sente.  

• Na expressão de opiniões sobre as 
diferentes manifestações artísticas.  
Na captação da expressividade 
contida na linguagem das imagens 
e/ ou outras narrativas visuais. 
 

 
 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

 
 

Revela muita dificuldade: 

•  Na seleção de técnicas e de 
materiais ajustando-os à intenção 
expressiva das suas representações.  

• Na invenção de soluções para a 
resolução de problemas no processo 
dos seus trabalhos plásticos.  

• Na manifestação de capacidades 
expressivas e criativas nas suas 
produções plásticas, evidenciando os 
conhecimentos e técnicas adquiridos.  
 

Revela alguma facilidade: 

• Na seleção de técnicas e de 
materiais ajustando-os à intenção 
expressiva das suas representações.  

• Na invenção de soluções para a 
resolução de problemas no processo 
dos seus trabalhos plásticos.  

• Na manifestação de capacidades 
expressivas e criativas nas suas 
produções plásticas, evidenciando 
os conhecimentos e técnicas 
adquiridos.  
 

Revela facilidade: 

• Na seleção de técnicas e de 
materiais ajustando-os à intenção 
expressiva das suas representações.  

• Na invenção de soluções para a 
resolução de problemas no processo 
dos seus trabalhos plásticos.  

• Na manifestação de capacidades 
expressivas e criativas nas suas 
produções plásticas, evidenciando 
os conhecimentos e técnicas 
adquiridos.  
 

Revela bastante facilidade: 

• Na seleção de técnicas e de 
materiais ajustando-os à intenção 
expressiva das suas representações.  

• Na invenção de soluções para a 
resolução de problemas no processo 
dos seus trabalhos plásticos.  

• Na manifestação de capacidades 
expressivas e criativas nas suas 
produções plásticas, evidenciando 
os conhecimentos e técnicas 
adquiridos.  
 



 

 

Agrupamento de Escolas de Azeitão - 171049 
Escola Básica de Azeitão 

Escola Básica de Brejos do Clérigo 
Escola Básica do Casal de Bolinhos 

Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão 
Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão 

Escola Básica de Vendas de Azeitão 
Escola Básica da Brejoeira 

 

 

  

 
 
 

(continuação) 
 
 
 
 

• Na utilização de vários processos de 
registo de ideias e de planeamento.  

• No desenvolvimento de projetos de 
trabalho multidisciplinares.  

• Na apreciação dos seus trabalhos e 
dos seus colegas, mobilizando 
diferentes critérios de argumentação. 

• Na utilização de vários processos 
de registo de ideias e de 
planeamento.  

• No desenvolvimento de projetos 
de trabalho multidisciplinares.  
Na apreciação dos seus trabalhos e 
dos seus colegas, mobilizando 
diferentes critérios de 
argumentação. 

• Na utilização de vários processos 
de registo de ideias e de 
planeamento.  

• No desenvolvimento de projetos 
de trabalho multidisciplinares.  
Na apreciação dos seus trabalhos e 
dos seus colegas, mobilizando 
diferentes critérios de 
argumentação. 

• Na utilização de vários processos 
de registo de ideias e de 
planeamento.  

• No desenvolvimento de projetos 
de trabalho multidisciplinares.  
Na apreciação dos seus trabalhos e 
dos seus colegas, mobilizando 
diferentes critérios de 
argumentação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil dos alunos 
Conhecedor / sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J), Crítico/Analítico (A, B, C, D, G), Criativo (A, C, D, J) Respeitador da diferença do outro (A,B,E,F)  
Conhecedor / sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J), Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I), Sistematizador/organizador(A,B,C,I,J) Conhecedor / sabedor/culto/informado 
(A,B,G,I,J), Respeitador da diferença /do outro (A,B,E,F,H) 
Conhecedor / sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J), Comunicador (A,B,D,E,F,G,I,J) Questionador (A,F,G,I,J), Comunicador (A,B,D,E,H) 
Questionador (A, F, G, I, J), Comunicador (A,B,D,E,H), Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I) 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) Adequa movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo professor integrando diferentes 
elementos do Tempo. Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado 
(A, B, G, I, J) Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) Criativo (A, C, D, J) Participativo/ colaborador (B, C, 
D, E, F) Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J) 
. Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J) Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) Crítico/Analítico (A, B, C, D, G) 
 
 

 
 


