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PERFIL DE APRENDIAGEM DOS ALUNOS DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS  
1.º ANO DO 1.º CICLO 

2018 / 2019 
 

DOMÍNIOS 
 

NÍVEIS DE DESEMPENHO - Descritores 

I S B MB 

 
DRAMÁTICA / 
TEATRO 
 
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 e o corpo. 
 
-no reconhecimento de diferentes 
formas do ator usar a voz e o corpo 
para caracterizar personagens e 
ambiências.  
 
-na analise dos 
espetáculos/performances.  
 

 
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 e o corpo. 
 
-no reconhecimento de diferentes 
formas do ator usar a voz e o corpo 
para caracterizar personagens e 
ambiências.  
 
-na analise dos 
espetáculos/performances.  
 

 
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 e o corpo. 
 
-no reconhecimento de diferentes 
formas do ator usar a voz e o corpo 
para caracterizar personagens e 
ambiências.  
 
-na analise dos 
espetáculos/performances.  
 

 
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 e o corpo. 
 
-no reconhecimento de diferentes 
formas do ator usar a voz e o corpo 
para caracterizar personagens e 
ambiências.  
 
-na analise dos 
espetáculos/performances.  
 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
 

 

 
Revela muitas dificuldades: 
 
-na distinção do jogo dramático, da 
improvisação e representação.  

 
-em exprimir opiniões pessoais e 
estabelece relação entre 
acontecimentos da vida real e as 
situações dramáticas.  
 

Revela alguma facilidade: 
 
-na distinção do jogo dramático, da 
improvisação e representação.  

 
-em exprimir opiniões pessoais e 
estabelece relação entre 
acontecimentos da vida real e as 
situações dramáticas.  
 

Revela facilidade: 
 
-na distinção do jogo dramático, da 
improvisação e representação.  

 
-em exprimir opiniões pessoais e 
estabelece relação entre 
acontecimentos da vida real e as 
situações dramáticas.  
 

Revela bastante facilidade:  
 
-na distinção do jogo dramático, da 
improvisação e representação.  

 
-em exprimir opiniões pessoais e 
estabelece relação entre 
acontecimentos da vida real e as 
situações dramáticas.  
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EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 
 
 

 

 
Revela muitas dificuldades: 
 
-na exploração das possibilidades 
motoras e expressivas do corpo.  

 
-na adequação das possibilidades 
expressivas da voz a diferentes 
contextos e situações de 
comunicação.  

 
-na transformação de objetos para 
obter efeitos distintos.  

 
-na construção de personagens, em 
situações distintas e com 
diferentes finalidades.  

 
-na produção, individual e em 
grupo, pequenas cenas dramáticas.  
 

 
Revela alguma facilidade: 
 
-na exploração das possibilidades 
motoras e expressivas do corpo.  

 
-na adequação das possibilidades 
expressivas da voz a diferentes 
contextos e situações de 
comunicação.  

 
-na transformação de objetos para 
obter efeitos distintos.  

 
-na construção de personagens, em 
situações distintas e com 
diferentes finalidades.  

 
-na produção, individual e em 
grupo, pequenas cenas dramáticas.  
 

 
Revela facilidade: 
 
-na exploração das possibilidades 
motoras e expressivas do corpo.  

 
-na adequação das possibilidades 
expressivas da voz a diferentes 
contextos e situações de 
comunicação.  

 
-na transformação de objetos para 
obter efeitos distintos.  

 
-na construção de personagens, em 
situações distintas e com 
diferentes finalidades.  

 
-na produção, individual e em 
grupo, pequenas cenas dramáticas.  
 

 
Revela bastante facilidade:  
 
-na exploração das possibilidades 
motoras e expressivas do corpo.  

 
-na adequação das possibilidades 
expressivas da voz a diferentes 
contextos e situações de 
comunicação.  

 
-na transformação de objetos para 
obter efeitos distintos.  

 
-na construção de personagens, em 
situações distintas e com 
diferentes finalidades.  

 
-na produção, individual e em 
grupo, pequenas cenas dramáticas.  
 

MUSICA 
 
EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 
 

 

 
Revela muitas dificuldades: 
 
-na experimentação de sons vocais 
de forma a conhecer as 
potencialidades da voz.  

 
-na exploração de diferentes fontes 
sonoras. 

 
-na improvisação, a solo ou em 
grupo, pequenas sequências 
melódicas, rítmicas ou harmónicas. 

Revela alguma facilidade: 
 
-na experimentação de sons vocais 
de forma a conhecer as 
potencialidades da voz.  

 
-na exploração de diferentes fontes 
sonoras. 

 
-na improvisação, a solo ou em 
grupo, pequenas sequências 
melódicas, rítmicas ou harmónicas. 

Revela facilidade: 
 
-na experimentação de sons vocais 
de forma a conhecer as 
potencialidades da voz.  

 
-na exploração de diferentes fontes 
sonoras. 

 
-na improvisação, a solo ou em 
grupo, pequenas sequências 
melódicas, rítmicas ou harmónicas. 

Revela bastante facilidade:  
 
-na experimentação de sons vocais 
de forma a conhecer as 
potencialidades da voz.  

 
-na exploração de diferentes fontes 
sonoras. 

 
-na improvisação, a solo ou em 
grupo, pequenas sequências 
melódicas, rítmicas ou harmónicas. 

 
INTERPRETAÇÃ O E 
COMUNICAÇÃO 
 
 

 

 
Revela muitas dificuldades: 
 
-na interpretação de rimas, trava-
línguas, lengalengas, etc., usando a 
voz.  

 
-na interpretação de canções, a 
solo e em grupo, canções 
diversificadas. 

Revela alguma facilidade: 
 
-na interpretação de rimas, trava-
línguas, lengalengas, etc., usando a 
voz.  

 
-na interpretação de canções, a 
solo e em grupo, canções 
diversificadas. 

Revela facilidade: 
 
-na interpretação de rimas, trava-
línguas, lengalengas, etc., usando a 
voz.  

 
-na interpretação de canções, a 
solo e em grupo, canções 
diversificadas. 

Revela bastante facilidade:  
 
-na interpretação de rimas, trava-
línguas, lengalengas, etc., usando a 
voz.  

 
-na interpretação de canções, a 
solo e em grupo, canções 
diversificadas. 
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APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 
 
 

 

 
Revela muitas dificuldades: 
 
-na experimentação, a solo e em 
grupo, instrumentos musicais, 
convencionais e não convencionais.  

 
-na realizações de sequências de 
movimentos corporais, em 
contextos musicais diferenciados.  
 

 
Revela alguma facilidade: 
 
-na experimentação, a solo e em 
grupo, instrumentos musicais, 
convencionais e não convencionais.  

 
-na realização de sequências de 
movimentos corporais, em 
contextos musicais diferenciados.  
 

 
Revela facilidade: 
 
-na experimentação, a solo e em 
grupo, instrumentos musicais, 
convencionais e não convencionais.  

 
-na realização de sequências de 
movimentos corporais, em 
contextos musicais diferenciados.  
 

 
Revela bastante facilidade: 
 
-na experimentação, a solo e em 
grupo, instrumentos musicais, 
convencionais e não convencionais.  

 
-na realização de sequências de 
movimentos corporais, em 
contextos musicais diferenciados.  
 

ARTES VISUAIS 
 
APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 
 
 

Revela muitas dificuldades: 
 
-na observação dos diferentes 
universos visuais.  

 
-na mobilização da linguagem 
elementar das artes visuais.  

 
-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.  

 
-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.  

 
-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.  

 
-na transformação dos 
conhecimentos adquiridos 
comparando imagens e / ou os 
objetos. 

 
INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 

 

 
Revela muitas dificuldades: 
 
-no dialoga 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 dialoga 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 dialoga 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 dialoga 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.  
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EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 
 

 

 
Revela muitas dificuldades: 
 
-na seleção de técnicas e materiais 
ajustando-os à intenção expressiva 
das suas representações.  
 
-na produção 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.  

 
- na utilização dos 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. 

 
Revela alguma facilidade: 
 
-na seleção de técnicas e materiais 
ajustando-os à intenção expressiva 
das suas representações.  
 
-na produção 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.  

 
- na utilização dos 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. 

 
Revela facilidade: 
 
-na seleção de técnicas e materiais 
ajustando-os à intenção expressiva 
das suas representações.  
 
-na produção 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.  

 
- na utilização dos 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. 

Revela bastante facilidade: 
 
-na seleção de técnicas e materiais 
ajustando-os à intenção expressiva 
das suas representações.  
 
-na produção 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.  

 
- na utilização dos 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. 
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DANÇA 
 
APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 
 
 
 
 

 
Revela muitas dificuldades: 
 
-na distinção de diferentes 
possibilidades de movimentação do 
corpo.  

 
-na aquisição de movimentos do 
corpo com estruturas rítmicas 
marcadas pelo professor integrando 
diferentes elementos do Tempo.  

 
-na utilização de movimentos do 
Corpo com diferentes relações 
entre os diversos elementos do 
movimento, com os outros a par ou 
em grupo. 
 
 

Revela alguma facilidade: 
 
-na distinção de diferentes 
possibilidades de movimentação do 
corpo.  

 
-na aquisição de movimentos do 
corpo com estruturas rítmicas 
marcadas pelo professor integrando 
diferentes elementos do Tempo.  

 
-na utilização de movimentos do 
Corpo com diferentes relações 
entre os diversos elementos do 
movimento, com os outros a par ou 
em grupo. 
 

Revela facilidade: 
 
-na distinção de diferentes 
possibilidades de movimentação do 
corpo.  

 
-na aquisição de movimentos do 
corpo com estruturas rítmicas 
marcadas pelo professor integrando 
diferentes elementos do Tempo.  

 
-na utilização de movimentos do 
Corpo com diferentes relações 
entre os diversos elementos do 
movimento, com os outros a par ou 
em grupo. 
 

Revela bastante facilidade: 
 
-na distinção de diferentes 
possibilidades de movimentação do 
corpo.  

 
-na aquisição de movimentos do 
corpo com estruturas rítmicas 
marcadas pelo professor integrando 
diferentes elementos do Tempo.  

 
-na utilização de movimentos do 
Corpo com diferentes relações 
entre os diversos elementos do 
movimento, com os outros a par ou 
em grupo. 
 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
 

 

 
Revela muitas dificuldades: 
 
-na identificação de diferentes 
estilos e géneros de dança, através 
da observação de diversas 
manifestações do património 
artístico.  

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

 
Revela alguma facilidade: 
 
-na identificação de diferentes 
estilos e géneros de dança, através 
da observação de diversas 
manifestações do património 
artístico.  

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

 
Revela facilidade: 
 
-na identificação de diferentes 
estilos e géneros de dança, através 
da observação de diversas 
manifestações do património 
artístico.  

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

 
Revela bastante facilidade: 
 
-na identificação de diferentes 
estilos e géneros de dança, através 
da observação de diversas 
manifestações do património 
artístico.  

 
No reconhecimento dos efeitos 
benéficos e valor do desempenho 
artístico sobre as experiências de 
dança.  
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EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 
 
 
 
 

 

 
Revela muitas dificuldades: 
 
-na interpretação do seu papel 
coreográfico, através de um 
desempenho expressivo-formal.  

 
-na recriação de sequências de 
movimentos a partir de temas.  

 
Na construção, de forma individual 
e/ou em grupo, sequências 
dançadas/pequenas coreografias a 
partir de estímulos vários, ações 
e/ou temas.  

 
-na criação de forma individual ou 
em grupo, pequenas sequências de 
movimento.  
 

Revela alguma facilidade: 
 
-na interpretação do seu papel 
coreográfico, através de um 
desempenho expressivo-formal.  

 
-na recriação de sequências de 
movimentos a partir de temas.  

 
Na construção, de forma individual 
e/ou em grupo, sequências 
dançadas/pequenas coreografias a 
partir de estímulos vários, ações 
e/ou temas.  

 
-na criação de forma individual ou 
em grupo, pequenas sequências de 
movimento.  
 

Revela facilidade: 
 
-na interpretação do seu papel 
coreográfico, através de um 
desempenho expressivo-formal.  

 
-na recriação de sequências de 
movimentos a partir de temas.  

 
Na construção, de forma individual 
e/ou em grupo, sequências 
dançadas/pequenas coreografias a 
partir de estímulos vários, ações 
e/ou temas.  

 
-na criação de forma individual ou 
em grupo, pequenas sequências de 
movimento.  
 

Revela bastante facilidade: 
 
-na interpretação do seu papel 
coreográfico, através de um 
desempenho expressivo-formal.  

 
-na recriação de sequências de 
movimentos a partir de temas.  

 
Na construção, de forma individual 
e/ou em grupo, sequências 
dançadas/pequenas coreografias a 
partir de estímulos vários, ações 
e/ou temas.  

 
-na criação de forma individual ou 
em grupo, pequenas sequências de 
movimento.  
 

 

Perfil dos alunos 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado (A, B, G, I, J), Criativo (A, C, D, J), Crítico/Analítico (A, B, C, D, G), Indagador/ Investigador (C, D, F, H, I), 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J), Autoavaliador (transversal às áreas), Respeitador da diferença/ do outro (A, B, E, F, H), Comunicador (A, B, D, 

E, H), Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F), Responsável/ Autónomo (C, D, E, F, G, I, J), Sistematizador/ organizador (A, B, C, I, J), Participativo/ 

colaborador (B, C, D, E, F). 


