
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 DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - ARTES VISUAIS DO 1.º CICLO 
 

 

DOMÍNIOS 
 

NÍVEIS DE DESEMPENHO  

I S B /MB 

 
APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

Revela muitas dificuldades: 
-Em observar os diferentes universos visuais, tanto 
do património local como global e utiliza um 
vocabulário específico e adequado.  
-Em mobilizar a linguagem elementar das artes 
visuais integrada em diferentes contextos 
culturais. 

Revela facilidade: 
-Em observar os diferentes universos visuais, 
tanto do património local como global e utiliza 
um vocabulário específico e adequado.  
-Em mobilizar a linguagem elementar das artes 
visuais integrada em diferentes contextos 
culturais. 

Revela bastante facilidade: 
-Em observar os diferentes universos visuais, tanto 
do património local como global e utiliza um 
vocabulário específico e adequado.  
-Em mobilizar a linguagem elementar das artes 
visuais integrada em diferentes contextos 
culturais. 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 

Revela muitas dificuldades: 
-Em dialogar sobre o que vê e sente, de modo a 
construir múltiplos discursos e leituras da 
realidade. 
-Na compreensão da intencionalidade dos símbolos 
e dos sistemas de comunicação visual.  
-Em apreciar as diferentes manifestações artísticas 
e outras realidades visuais. 
Em perceber as razões e os processos para o 
desenvolvimento do gosto: escolher, sintetizar, 
tomar decisões, argumentar e formar juízos 
críticos. 
Em captar a expressividade contida na linguagem 
das imagens e/ou outras narrativas visuais.  
Em transformar os conhecimentos adquiridos em 
novos modos de apreciação do mundo, através da 
comparação de imagens e/ou objetos. 

Revela facilidade: 
-Em dialogar sobre o que vê e sente, de modo a 
construir múltiplos discursos e leituras da 
realidade. 
-Na compreensão da intencionalidade dos 
símbolos e dos sistemas de comunicação visual.  
-Em apreciar as diferentes manifestações 
artísticas e outras realidades visuais. 
Em perceber as razões e os processos para o 
desenvolvimento do gosto: escolher, sintetizar, 
tomar decisões, argumentar e formar juízos 
críticos. 
Em captar a expressividade contida na linguagem 
das imagens e/ou outras narrativas visuais.  
Em transformar os conhecimentos adquiridos em 
novos modos de apreciação do mundo, através da 
comparação de imagens e/ou objetos. 

Revela bastante facilidade: 
-Em dialogar sobre o que vê e sente, de modo a 
construir múltiplos discursos e leituras da 
realidade. 
-Na compreensão da intencionalidade dos símbolos 
e dos sistemas de comunicação visual.  
-Em apreciar as diferentes manifestações 
artísticas e outras realidades visuais. 
Em perceber as razões e os processos para o 
desenvolvimento do gosto: escolher, sintetizar, 
tomar decisões, argumentar e formar juízos 
críticos. 
Em captar a expressividade contida na linguagem 
das imagens e/ou outras narrativas visuais.  
Em transformar os conhecimentos adquiridos em 
novos modos de apreciação do mundo, através da 
comparação de imagens e/ou objetos. 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

 

Revela muitas dificuldades: 
-Em dialogar sobre o que vê e sente, de modo a 
construir múltiplos discursos e leituras da 
realidade. 
-Na compreensão da intencionalidade dos símbolos 
e dos sistemas de comunicação visual.  
-Em apreciar as diferentes manifestações artísticas 
e outras realidades visuais. 
Em perceber as razões e os processos para o 
desenvolvimento do gosto: escolher, sintetizar, 
tomar decisões, argumentar e formar juízos 
críticos. 
Em captar a expressividade contida na linguagem 
das imagens e/ou outras narrativas visuais.  
-Em transformar os conhecimentos adquiridos em 
novos modos de apreciação do mundo, através da 
comparação de imagens e/ou objetos. 

Revela facilidade: 
-Em dialogar sobre o que vê e sente, de modo a 
construir múltiplos discursos e leituras da 
realidade. 
-Na compreensão da intencionalidade dos 
símbolos e dos sistemas de comunicação visual.  
-Em apreciar as diferentes manifestações 
artísticas e outras realidades visuais. 
Em perceber as razões e os processos para o 
desenvolvimento do gosto: escolher, sintetizar, 
tomar decisões, argumentar e formar juízos 
críticos. 
Em captar a expressividade contida na linguagem 
das imagens e/ou outras narrativas visuais.  
-Em transformar os conhecimentos adquiridos em 
novos modos de apreciação do mundo, através da 
comparação de imagens e/ou objetos. 

Revela bastante facilidade: 
-Em dialogar sobre o que vê e sente, de modo a 
construir múltiplos discursos e leituras da 
realidade. 
-Na compreensão da intencionalidade dos símbolos 
e dos sistemas de comunicação visual.  
-Em apreciar as diferentes manifestações 
artísticas e outras realidades visuais. 
Em perceber as razões e os processos para o 
desenvolvimento do gosto: escolher, sintetizar, 
tomar decisões, argumentar e formar juízos 
críticos. 
Em captar a expressividade contida na linguagem 
das imagens e/ou outras narrativas visuais.  
-Em transformar os conhecimentos adquiridos em 
novos modos de apreciação do mundo, através da 
comparação de imagens e/ou objetos. 



 
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 DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - EXPRESSÃO DRAMÁTICA /TEATRO DO 1.º CICLO 2019-2020 
 

 

DOMÍNIOS 
 

NÍVEIS DE DESEMPENHO  

I S B /MB 

 
APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

Revela muitas dificuldades: 
-Na identificação de diferentes estilos e géneros 
convencionais de teatro. 
-No reconhecimento da dimensão multidisciplinar 
do teatro. 
-Em analisar os espetáculos/performances. 
-Em identificar, em manifestações performativas, 
personagens, cenários, ambientes, situações 
cénicas, problemas e soluções da ação dramática.  
-No reconhecimento de diferentes formas de um 
ator usar a voz e o corpo para caracterizar 
personagens e ambiências. 

Revela facilidade: 
-Na identificação de diferentes estilos e géneros 
convencionais de teatro. 
-No reconhecimento da dimensão multidisciplinar 
do teatro. 
-Em analisar os espetáculos/performances. 
-Em identificar, em manifestações performativas, 
personagens, cenários, ambientes, situações 
cénicas, problemas e soluções da ação dramática.  
-No reconhecimento de diferentes formas de um 
ator usar a voz e o corpo para caracterizar 
personagens e ambiências. 

Revela bastante facilidade: 
-Na identificação de diferentes estilos e géneros 
convencionais de teatro. 
-No reconhecimento da dimensão multidisciplinar 
do teatro. 
-Em analisar os espetáculos/performances. 
-Em identificar, em manifestações performativas, 
personagens, cenários, ambientes, situações 
cénicas, problemas e soluções da ação dramática.  
-No reconhecimento de diferentes formas de um 
ator usar a voz e o corpo para caracterizar 
personagens e ambiências. 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 

Revela muitas dificuldades: 
-Em distinguir, pela experimentação e pela 
reflexão, jogo dramático, improvisação e 
representação.  
-No reconhecimento, em produções próprias ou de 
outrem, das especificidades formais do texto 
dramático convencional: estrutura, segmentação e 
componentes textuais.  
-Em exprimir opiniões pessoais e estabelece 
relação entre acontecimentos da vida real e as 
situações dramáticas desenvolvidas em aula. 

Revela facilidade: 
-Em distinguir, pela experimentação e pela 
reflexão, jogo dramático, improvisação e 
representação.  
-No reconhecimento, em produções próprias ou de 
outrem, das especificidades formais do texto 
dramático convencional: estrutura, segmentação e 
componentes textuais.  
-Em exprimir opiniões pessoais e estabelece 
relação entre acontecimentos da vida real e as 
situações dramáticas desenvolvidas em aula. 

Revela bastante facilidade: 
-Em distinguir, pela experimentação e pela 
reflexão, jogo dramático, improvisação e 
representação.  
-No reconhecimento, em produções próprias ou de 
outrem, das especificidades formais do texto 
dramático convencional: estrutura, segmentação e 
componentes textuais.  
-Em exprimir opiniões pessoais e estabelece 
relação entre acontecimentos da vida real e as 
situações dramáticas desenvolvidas em aula. 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

 

Revela muitas dificuldades: 
-Em explorar as possibilidades motoras e 
expressivas do corpo em diferentes atividades. 
-Em adequa as possibilidades expressivas da voz a 
diferentes contextos e situações de comunicação.  
-Em transformar o espaço com recurso a elementos 
plásticos/cenográficos e tecnológicos produtores 
de signos. 
-Em transformar objetos, experimentando 
intencionalmente diferentes materiais e técnicas 
para obter efeitos distintos.  
-Em construir personagens, em situações distintas 
e com diferentes finalidades. 
-Em produzir, sozinho e em grupo, pequenas cenas 
a partir de dados reais ou fictícios. 
-Em defender as opções de movimento e escolhas 
vocais utilizados para comunicar uma ideia. 

Revela facilidade: 
- Em explorar as possibilidades motoras e 
expressivas do corpo em diferentes atividades. 
-Em adequa as possibilidades expressivas da voz a 
diferentes contextos e situações de comunicação.  
-Em transformar o espaço com recurso a elementos 
plásticos/cenográficos e tecnológicos produtores 
de signos. 
-Em transformar objetos, experimentando 
intencionalmente diferentes materiais e técnicas 
para obter efeitos distintos.  
-Em construir personagens, em situações distintas 
e com diferentes finalidades. 
-Em produzir, sozinho e em grupo, pequenas cenas 
a partir de dados reais ou fictícios. 
-Em defender as opções de movimento e escolhas 
vocais utilizados para comunicar uma ideia. 

Revela bastante facilidade: 
-Em explorar as possibilidades motoras e 
expressivas do corpo em diferentes atividades. 
-Em adequa as possibilidades expressivas da voz a 
diferentes contextos e situações de comunicação.  
-Em transformar o espaço com recurso a elementos 
plásticos/cenográficos e tecnológicos produtores 
de signos. 
-Em transformar objetos, experimentando 
intencionalmente diferentes materiais e técnicas 
para obter efeitos distintos.  
-Em construir personagens, em situações distintas 
e com diferentes finalidades. 
-Em produzir, sozinho e em grupo, pequenas cenas 
a partir de dados reais ou fictícios. 
-Em defender as opções de movimento e escolhas 
vocais utilizados para comunicar uma ideia. 



 
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 DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - DANÇA DO 1.º CICLO 2019-2020 
 

 

DOMÍNIOS 
 

NÍVEIS DE DESEMPENHO  

I S B /MB 

 
APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

Revela muitas dificuldades: 
-Em distinguir diferentes possibilidades de 
movimentação do Corpo. 
-Em adequar movimentos do corpo com estruturas 
rítmicas marcadas pelo professor. 
-Em utilizar movimentos do Corpo com diferentes 
Relações: entre os diversos elementos do 
movimento, com os outros -a par e em grupo. 
-Em identificar diferentes estilos e géneros do 
património cultural e artístico 
-Em relacionar a apresentação de obras de dança 
com o património cultural e artístico.  
Em contextualizar conceitos fundamentais dos 
universos coreográficos/performativos. 

Revela facilidade: 
-Em distinguir diferentes possibilidades de 
movimentação do Corpo. 
-Em adequar movimentos do corpo com estruturas 
rítmicas marcadas pelo professor. 
-Em utilizar movimentos do Corpo com diferentes 
Relações: entre os diversos elementos do movimento, 
com os outros -a par e em grupo. 
-Em identificar diferentes estilos e géneros do 
património cultural e artístico 
-Em relacionar a apresentação de obras de dança com 
o património cultural e artístico.  
Em contextualizar conceitos fundamentais dos 
universos coreográficos/performativos. 

Revela bastante facilidade: 
-Em distinguir diferentes possibilidades de 
movimentação do Corpo. 
-Em adequar movimentos do corpo com estruturas 
rítmicas marcadas pelo professor. 
-Em utilizar movimentos do Corpo com diferentes 
Relações: entre os diversos elementos do 
movimento, com os outros -a par e em grupo. 
-Em identificar diferentes estilos e géneros do 
património cultural e artístico 
-Em relacionar a apresentação de obras de dança 
com o património cultural e artístico.  
Em contextualizar conceitos fundamentais dos 
universos coreográficos/performativos. 

INTERPRETAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO 

 

Revela muitas dificuldades: 
-Em reconhecer os efeitos benéficos e valor do 
desempenho artístico e interage com os colegas e 
professor sobre as experiências de dança. 
-Em interpretar o seu papel coreográfico. 
-Em interagir com os colegas, no sentido da 
procura do sucesso pessoal e o do grupo, 
recebendo e aceitando as críticas. 
-Em emitir apreciações e críticas pessoais sobre 
trabalhos de dança observados em diferentes 
contextos. 

Revela facilidade: 
-Em reconhecer os efeitos benéficos e valor do 
desempenho artístico e interage com os colegas e 
professor sobre as experiências de dança. 
-Em interpretar o seu papel coreográfico. 
-Em interagir com os colegas, no sentido da procura do 
sucesso pessoal e o do grupo, recebendo e aceitando 
as críticas. 
-Em emitir apreciações e críticas pessoais sobre 
trabalhos de dança observados em diferentes 
contextos. 

Revela bastante facilidade: 
-Em reconhecer os efeitos benéficos e valor do 
desempenho artístico e interage com os colegas e 
professor sobre as experiências de dança. 
-Em interpretar o seu papel coreográfico. 
-Em interagir com os colegas, no sentido da 
procura do sucesso pessoal e o do grupo, 
recebendo e aceitando as críticas. 
-Em emitir apreciações e críticas pessoais sobre 
trabalhos de dança observados em diferentes 
contextos. 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

 

Revela muitas dificuldades: 
-Em recriar sequências de movimentos a partir de 
temáticas.  
-Em construir, sequências dançadas/pequenas 
coreografias a partir de estímulos vários, ações 
e/ou temas. 
-Em criar pequenas sequências de movimento e/ou 
composições coreográficas a partir de dados 
concretos ou abstratos. 
-Em apresentar soluções diversificadas na 
exploração, improvisação, transformação, seleção 
e composição de movimentos/sequências. 
 -Em inventar símbolos gráficos, não 
convencionais, para representação de algumas 
sequências de dança. 

Revela facilidade: 
-Em recriar sequências de movimentos a partir de 
temáticas.  
-Em construir, sequências dançadas/pequenas 
coreografias a partir de estímulos vários, ações e/ou 
temas. 
-Em criar pequenas sequências de movimento e/ou 
composições coreográficas a partir de dados concretos 
ou abstratos. 
-Em apresentar soluções diversificadas na exploração, 
improvisação, transformação, seleção e composição de 
movimentos/sequências. 
 -Em inventar símbolos gráficos, não convencionais, 
para representação de algumas sequências de dança. 
 

Revela bastante facilidade: 
-Em recriar sequências de movimentos a partir de 
temáticas.  
-Em construir, sequências dançadas/pequenas 
coreografias a partir de estímulos vários, ações 
e/ou temas. 
-Em criar pequenas sequências de movimento e/ou 
composições coreográficas a partir de dados 
concretos ou abstratos. 
-Em apresentar soluções diversificadas na 
exploração, improvisação, transformação, seleção 
e composição de movimentos/sequências. 
 -Em inventar símbolos gráficos, não convencionais, 
para representação de algumas sequências de 
dança. 



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 DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - MÚSICA DO 1.º CICLO 2019-2020 

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). 

DOMÍNIOS 
 

NÍVEIS DE DESEMPENHO  

I S B /MB 

 
APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 

Revela muitas dificuldades: 
-Em comparar características rítmicas, melódicas, 
harmónicas, dinâmicas, formais tímbricas e de 
textura em repertório de referência, de épocas, 
estilos e géneros diversificados.  
-Na utilização vocabulário e simbologias 
convencionais e não convencionais para descrever e 
comparar diversos tipos de sons e peças musicais de 
diferentes estilos e géneros.  
-Em pesquisar diferentes interpretações escutadas e 
observadas em espetáculos musicais ao vivo ou 
gravados, de diferentes tradições e épocas. 
-Em partilhar as músicas do seu quotidiano e debate 
sobre os diferentes tipos de música.  
-Em produzir material escrito, audiovisual e 
multimédia ou outro. 

Revela facilidade: 
-Em comparar características rítmicas, melódicas, 
harmónicas, dinâmicas, formais tímbricas e de 
textura em repertório de referência, de épocas, 
estilos e géneros diversificados.  
-Na utilização vocabulário e simbologias 
convencionais e não convencionais para descrever e 
comparar diversos tipos de sons e peças musicais de 
diferentes estilos e géneros.  
-Em pesquisar diferentes interpretações escutadas e 
observadas em espetáculos musicais ao vivo ou 
gravados, de diferentes tradições e épocas. 
-Em partilhar as músicas do seu quotidiano e debate 
sobre os diferentes tipos de música.  
-Em produzir material escrito, audiovisual e 
multimédia ou outro. 

Revela bastante facilidade: 
-Em comparar características rítmicas, melódicas, 
harmónicas, dinâmicas, formais tímbricas e de 
textura em repertório de referência, de épocas, 
estilos e géneros diversificados.  
-Na utilização vocabulário e simbologias 
convencionais e não convencionais para descrever e 
comparar diversos tipos de sons e peças musicais de 
diferentes estilos e géneros.  
-Em pesquisar diferentes interpretações escutadas e 
observadas em espetáculos musicais ao vivo ou 
gravados, de diferentes tradições e épocas. 
-Em partilhar as músicas do seu quotidiano e debate 
sobre os diferentes tipos de música.  
-Em produzir material escrito, audiovisual e 
multimédia ou outro. 

INTERPRETAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO 

 

Revela muitas dificuldades: 
-Em interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, 
etc.  
-Em cantar, a solo e em grupo, da sua autoria ou de 
outros, canções com características musicais e 
culturais diversificadas.  
-Em experimentar, a solo e em grupo, as suas 
próprias peças musicais ou de outros, utilizando 
instrumentos musicais, convencionais e não 
convencionais. 
-Em realizar sequências de movimentos corporais 
em contextos musicais diferenciados.  
-Em comunicar através do movimento corporal de 
acordo com propostas musicais diversificadas.  
-Em apresentar publicamente atividades artísticas. 

Revela facilidade: 
-Em interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, 
etc.  
-Em cantar, a solo e em grupo, da sua autoria ou de 
outros, canções com características musicais e 
culturais diversificadas.  
-Em tocar, a solo e em grupo, as suas próprias peças 
musicais ou de outros, utilizando instrumentos 
musicais, convencionais e não convencionais. 
-Em realizar sequências de movimentos corporais em 
contextos musicais diferenciados.  
-Em comunicar através do movimento corporal de 
acordo com propostas musicais diversificadas.  
-Em apresentar publicamente atividades artísticas. 

Revela bastante facilidade: 
-Em interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, 
etc.  
-Em cantar, a solo e em grupo, da sua autoria ou de 
outros, canções com características musicais e 
culturais diversificadas.  
-Em tocar, a solo e em grupo, as suas próprias peças 
musicais ou de outros, utilizando instrumentos 
musicais, convencionais e não convencionais. 
-Em realizar sequências de movimentos corporais em 
contextos musicais diferenciados.  
-Em comunicar através do movimento corporal de 
acordo com propostas musicais diversificadas.  
-Em apresentar publicamente atividades artísticas. 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

 

Revela muitas dificuldades: 
-Em experimentar sons vocais de forma a conhecer 
as potencialidades da voz como instrumento 
musical.  
-Em explorar fontes sonoras diversas. 
-Em improvisar, a solo ou em grupo, pequenas 
sequências melódicas, rítmicas ou harmónicas. 
-Em criar, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, 
pequenas peças musicais. 

Revela facilidade: 
-Em experimentar sons vocais de forma a conhecer 
as potencialidades da voz como instrumento musical.  
-Em explorar fontes sonoras diversas. 
-Em improvisar, a solo ou em grupo, pequenas 
sequências melódicas, rítmicas ou harmónicas. 
-Em criar, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, 
pequenas peças musicais. 

Revela bastante facilidade: 
-Em experimentar sons vocais de forma a conhecer 
as potencialidades da voz como instrumento musical.  
-Em explorar fontes sonoras diversas. 
-Em improvisar, a solo ou em grupo, pequenas 
sequências melódicas, rítmicas ou harmónicas. 
-Em criar, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, 
pequenas peças musicais. 


