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Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia – 170008 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Descritores de desempenho, por competênciasi,  de acordo com o Perfil de Aprendizagens Específicas, por disciplinaii e ano de escolaridade  

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FÍSICO-MOTORAS – 4.º ANO 

Áreas de Competências 

Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória 

Insuficiente 

PPSiii – Não desenvolvido 

Insuficiente 

PPS – Em desenvolvimento 

Suficiente 

PPS - Desenvolvido 

Bom 

PPS – Bem desenvolvido 

Muito Bom 

PPS – Plenamente desenvolvido 
Ponderaçãoiv 

Com muita dificuldade… Com dificuldade… Com alguma facilidade… Com facilidade… Com bastante facilidade… 100 

A - Linguagens e Textos 

 Identifica sons e relaciona-os com a sua origem. 

 Descodifica os sinais informativos simples no percurso e no mapa. 

 Faz jogos de associação de palavras. 

5 

B – Informação e 

Comunicação 

 Reconhece as regras, selecionando e realizando as ações características desses jogos. 

 Participa na elaboração oral de uma história. 

 Improvisa um diálogo ou uma pequena história. 

 Diz um texto de diferentes maneiras. 

 Faz construções complexas com a ajuda de um plano. 

 Faz composições, com fins comunicativos usando diversas técnicas e suportes. 

10 

C - Raciocínio e Resolução 

de Problemas 

 Constrói maquetas de pequenos elementos em bloco. 

 Adequa o trabalho de acordo com o fim pretendido. 

 Demonstra capacidade para executar sozinho, as tarefas propostas e procurar soluções eficazes para ultrapassar as suas dificuldades. 

 Utiliza diferentes maneiras de produzir sons a partir de instrumentos musicais (convencionais ou não), seguindo sequências rítmicas. 

 Organiza sequências de movimentos e/ou sons para canções, danças e dramatizações. 

5 

D – Pensamento Crítico e 

Pensamento Criativo 

 Imagina-se com outras características corporais e explora essas possibilidades. 

 Explora as transformações dos objetos, imaginando-os com outras características. 

 Inventa e utiliza máscaras. 

 Revela espontaneidade e criatividade na improvisação. 

 Ilustra de forma pessoal. 

 Revela capacidade de improvisação. 

 Explora diferentes formas de se deslocar. 

10 

E – Relacionamento 

Interpessoal 

 Realiza um percurso na Natureza em equipa. 

 Participa em jogos coletivos. 

 Participa e colabora nas atividades propostas, manifestando interesse, gosto pela aprendizagem. 

 Apresenta um comportamento correto e revela responsabilidade no respeito pelos outros e pelas regras dentro e fora da sala de aula. 

10 
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F – Desenvolvimento 

Pessoal e Autonomia 

 Participa e colabora nas atividades propostas, manifestando interesse, gosto pela aprendizagem. 

 Demonstra capacidade para executar sozinho, as tarefas propostas e procurar soluções eficazes para ultrapassar as suas dificuldades. 

 Mostra organização dos materiais na sua área de trabalho. 

 É assíduo e pontual. 

10 

G – Bem-estar, Saúde e 

Ambiente 

 Adapta os movimentos e a voz a diferentes espaços. 

 Participa em atividades de adaptação ao meio aquático, utilizando objetos variados flutuantes e submersos. 

 Mostra organização dos materiais na sua área de trabalho 

5 

H – Sensibilidade Estética e 

Artística 

 Marca a pulsação e/ou ritmo de lengalengas, rimas e canções. 

 Participa em danças com coreografias. 

 Explora as diferentes possibilidades expressivas do seu corpo. 
 Alia a expressão vocal a gestos e atitudes corporais. 

 Explora as transformações dos objetos, imaginando-os com outras características. 

 Modela utilizando diferentes utensílios ou apenas as mãos. 

 Faz construções.  

 Mostra organização dos materiais na sua área de trabalho. 

15 

I – Saber Científico, Técnico 

e Tecnológico 

 Marca a pulsação e/ou ritmo de lengalengas, rimas e canções. 

 Realiza habilidades gímnicas básicas em percursos no solo. 

 Modela em diferentes materiais. 

 Modela utilizando diferentes utensílios ou apenas as mãos. 

 Monta e desmonta objetos simples. 

 Constrói maquetas de pequenos elementos em bloco. 

 Aplica diferentes técnicas de diversos riscadores e em diferentes suportes. 

 Explora diferentes técnicas de diversos riscadores e em diferentes suportes. 

 Pinta em diferentes suportes e utilizando diferentes técnicas. 

 Explora as possibilidades de diferentes materiais. 

 Faz dobragens. 

 Explora, a terceira dimensão, a partir da superfície. 

15 

J – Consciência e Domínio 

do Corpo 

 Marca a pulsação e/ou ritmo de lengalengas, rimas e canções. 

 Desloca-se nas diferentes formas de locomoção, numa sequência de apoios correspondentes à marcação de diferentes ritmos. 

 Consegue combinar diferentes habilidades de locomoção. 

 Mantém a perceção da direção do ponto de partida e outros pontos de referência. 

 Movimenta-se de forma livre e pessoal, respeitando o contexto da aula. 

 Explora situações de imobilidade-mobilidade, tensão-relaxamento. 

  Alia a expressão vocal a gestos e atitudes corporais 

 Varia a emissão de som pela respiração, altura e volume da voz, velocidade e entoação. 

 Orienta-se no espaço a partir de referências visuais, auditivas e tácteis. 

 Participa em atividades de adaptação ao meio aquático, utilizando objetos variados flutuantes e submersos. 

 Apresenta um comportamento correto e revela responsabilidade no respeito pelos outros e pelas regras dentro e fora da sala de aula. 

15 

 
 

Nota: De acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018, Artigo 22.º, ponto 3 - “Na avaliação são usados procedimentos, técnicas e Instrumentos diversificados e adequados às finalidades”. Estes estarão sujeitos a alteração consoante a necessidade de adequação 
de estratégias que permitam a melhor aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências pelos alunos, na disciplina. 
 

 

 

 

i Inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
ii No cumprimento da Portaria n.º 223-A/2018, de 03 de agosto, Artigo 18.º 
iii PPS – Passaporte Para o Sucesso 
iv No cumprimento da Portaria n.º 223-A/2018, de 03 de agosto, Artigo 18.º 
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