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Ano Letivo 2020/2021 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 1.º ANO   

Educação Física 

Perfil de Aprendizagens 

 
Ponderação 

Perfil de 

desempenho 

Instrumentos 

de Regulação  

 
Bloco 1 

PERÍCIAS E MANIPULAÇÕES 

 

● Lançar e receber uma bola com cada uma e ambas as mãos. 

 

● Controlar uma bola de espuma no ar, com toques de raquete, com e sem ressalto da bola 

no chão. 

 

● Driblar com cada uma das mãos, em deslocamento uma bola. 

 

● Pontapear uma bola com um e outro pé. 

 

● Rodar o arco no solo. 

 

90% 

 
Nível  

Muito Bom 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens 

o aluno 
evidencia as 

características 
do Perfil 
descritas 

 
 

Nível  
Bom 

Quando na 
ponderação das 
aprendizagens 

o aluno 
evidencia quase 

todas as 
características 

do Perfil 
descritas 

 
 

 
Grelhas de 

Registo de 

Observação 

Direta 

 

 

Bloco 2 

DESLOCAMENTOS E EQUILÍBRIOS 

 

● Realizar ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos. 

 

● Fazer a cambalhota à frente, num plano inclinado, mantendo a mesma direção durante o 

enrolamento. 
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● Saltar sobre obstáculos de alturas e comprimentos variados, com chamada a um pé e a «pés 

juntos», com receção equilibrada no solo.  

 

● Saltar de um plano superior com receção equilibrada no colchão. 

 

● Subir e descer o espaldar, percorrendo os degraus alternadamente com um e com o outro 

pé e com uma e outra mão. 

 

● Deslizar sentado e deitado (ventral), em prancha, sobre o «skate», após impulso das mãos 

ou dos pés, mantendo o equilíbrio. 

 

 
Nível  

Suficiente 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens 
o aluno revela 

falhas nas 
características 

do Perfil 
descritas 

 
 

Nível 
Insuficiente 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens 
o aluno revela 
muitas falhas 

ou não 
evidencia as 

características 
do Perfil  
descritas 

 

Bloco4 

JOGOS 

 

● Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras. 

• Respeitar as normas previstas no Regulamento Interno.   10% 
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Educação Artística  

Música 
Perfil de Aprendizagens 

 

Ponderação 
Perfil de 

desempenho 

Instrumentos 

de Regulação 

 

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

 

 Experimentar sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer as potencialidades 

da voz como instrumento musical.  

 

 Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano) 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...).  

 

30% 

 
Nível 

Muito Bom 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens 

o aluno 
evidencia as 

características 
do Perfil 
descritas 

 
 

Nível 
Bom 

Quando na 
ponderação das 
aprendizagens 

o aluno 
evidencia quase 

todas as 
características 

do Perfil 
descritas 

 
 
 

Nível 
Suficiente 
Quando na 

ponderação das 

 
Grelhas de 

Registo de 

Observação 

Direta 

 

 

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

  Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas usando a voz (cantada ou falada) com 

diferentes intencionalidades expressivas.  

 

 Cantar, a solo e em grupo, da sua autoria ou de outros, canções com características 

musicais. 

 

 Realizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados.  

 

 Comunicar através do movimento corporal de acordo com propostas musicais diversificadas.  

 

 Apresentar atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas do 

conhecimento. 
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APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

 

 Partilhar, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debate sobre os diferentes tipos de 

música. 

 

aprendizagens 
o aluno revela 

falhas nas 
características 

do Perfil 
descritas 

 
 

Nível 
Insuficiente 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens 
o aluno revela 
muitas falhas 

ou não 
evidencia as 

características 
do Perfil  
descritas 
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Dança 
Perfil de Aprendizagens 

 

Ponderação 
Perfil de 

desempenho 

Instrumentos 

de Regulação   

    
APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

 

 Distinguir diferentes possibilidades de movimentação do Corpo através de movimentos 

locomotores e não locomotores, diferentes formas de ocupar/evoluir no Espaço, ou na 

organização da forma. 

 

 Adequar movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo professor, integrando 

diferentes elementos do Tempo e da Dinâmica. 

 

 Identificar diferentes estilos e géneros do património cultural e artístico, através da 

observação de diversas manifestações artísticas em diversos contextos. 

 
15% 

 
Nível 

Muito Bom 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens 

o aluno 
evidencia as 

características 
do Perfil 
descritas 

 
 

Nível 
Bom 

Quando na 
ponderação das 
aprendizagens 

o aluno 
evidencia quase 

todas as 
características 

do Perfil 
descritas 

 
 
 

 
Grelhas de 

Registo de 

Observação 

Direta 

 

 

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 Reconhecer os efeitos benéficos e valor do desempenho artístico e interagir com os colegas 

e professor sobre as experiências de dança. 
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EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

 

 Recriar sequências de movimentos a partir de temáticas, situações do quotidiano, 

solicitações do professor, ideias suas ou dos colegas. 

 

 Construir de forma individual e/ou em grupo, sequências dançadas/pequenas coreografias a 

partir de estímulos vários, ações e/ou temas. 

 

 Criar de forma individual ou em grupo, pequenas sequências de movimento e/ou 

composições coreográficas a partir de dados concretos ou abstratos, em processos de 

improvisação e composição. 

 

 

Nível 
Suficiente 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens 
o aluno revela 

falhas nas 
características 

do Perfil 
descritas 

 
 

Nível 
Insuficiente 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens 
o aluno revela 
muitas falhas 

ou não 
evidencia as 

características 
do Perfil  
descritas 
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Artes Visuais 
Perfil de Aprendizagens 

 

Ponderação 
Perfil de 

desempenho 

Instrumentos 

de Regulação   

  APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

 

 Observar os diferentes universos visuais, tanto do património local como global (obras e 

artefactos de arte – pintura, escultura, desenho, assemblage - montagem, colagem, 

fotografia, instalação, land´art, banda desenhada).  

 

 

35% 

 
Nível 

Muito Bom 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens 

o aluno 
evidencia as 

características 
do Perfil 
descritas 

 
 

Nível 
Bom 

Quando na 
ponderação das 
aprendizagens 

o aluno 
evidencia quase 

todas as 
características 

do Perfil 

 
 
Trabalho final 

 

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 Dialogar sobre o que vê e sente, de modo a construir múltiplos discursos e leituras da(s) 

realidade(s).  

 

 Apreciar as diferentes manifestações artísticas e outras realidades visuais.  
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EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

 

 Experimentar possibilidades expressivas dos materiais (pasta de modelar, barro, pinceis 

e trinchas, rolos, papeis de formatos e características diversas, entre outros) e das 

diferentes técnicas, adequando o seu uso a diferentes contextos e situações. 

 

Selecionar técnicas e materiais ajustando-os à intenção expressiva das suas 

representações. 

 

Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas. 

 

 Apreciar os seus trabalhos e dos seus colegas, mobilizando diferentes critérios de 

argumentação. 

 

 

descritas 
 
 

Nível 
Suficiente 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens 
o aluno revela 

falhas nas 
características 

do Perfil 
descritas 

 
 

Nível 
Insuficiente 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens 
o aluno revela 
muitas falhas 

ou não 
evidencia as 

características 
do Perfil  
descritas 
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Expressão Dramática/Teatro 
Perfil de Aprendizagens 

 

Ponderação 
Perfil de 

desempenho 

Instrumentos 

de Regulação 

 
APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 

 

 Identificar diferentes estilos e géneros convencionais de teatro. 

  

 Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro, identificando relações com outras artes 

e áreas de conhecimento.  

 

 Identificar, em manifestações performativas, personagens, cenários, ambientes, situações 

cénicas, problemas e soluções da ação dramática.  

 

 Reconhecer diferentes formas de um ator usar a voz e o corpo para caracterizar 

personagens. 

  
 

10% 

 
Nível 

Muito Bom 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens 

o aluno 
evidencia as 

características 
do Perfil 
descritas 

 
 

Nível 
Bom 

Quando na 
ponderação das 
aprendizagens 

o aluno 
evidencia quase 

todas as 
características 

do Perfil 
descritas 

 
 

Nível 
Suficiente 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens 

 
Grelhas de 

Registo de 

Observação 

Direta 

 

 
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 Distinguir, pela experimentação e pela reflexão, jogo dramático, improvisação e 

representação. 

 

 

 Exprimir opiniões pessoais e estabelecer relação entre acontecimentos da vida real e as 

situações dramáticas desenvolvidas em aula. 
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EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

 

 Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo em diferentes atividades. 

 

 Adequar as possibilidades expressivas da voz a diferentes contextos e situações de 

comunicação.  

 

 Construir personagens, em situações distintas e com diferentes finalidades. 

 

 Produzir, sozinho e em grupo, pequenas cenas a partir de dados reais ou fictícios.  

 
 

 

o aluno revela 
falhas nas 

características 
do Perfil 
descritas 

 
 

Nível 
Insuficiente 
Quando na 

ponderação das 
aprendizagens 
o aluno revela 
muitas falhas 

ou não 
evidencia as 

características 
do Perfil  
descritas 

 

• Respeitar as normas previstas no Regulamento Interno. 

 

10% 


