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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA/TEATRO – 2018/2019          
Ensino Básico: 2º ciclo                                 Avaliação 

 
 

Atitudes 

 
 
 
 

 
 
 

Capacidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conhecimentos 

Cumprimento do Regulamento Interno e das regras de convivência e de 
cidadania: 

 Autonomia 

 Cooperação 
 Empenho e Participação 

 Material e Organização 
 Responsabilidade 

 
 
 
 

30% 

Experimentação e Criação 
 
 
Interpretação e Comunicação 
 
 
 
Apropriação e Reflexão 
 
 
Autonomia Curricular 

Explorar 
Adequar e/ou transformar 
Improvisar 
Distinguir e reconhecer 
Exprimir opiniões 

Interpretar 
      Utilizar movimentação corporal 

Apresentar publicamente 
Utilizar vocabulário cénico 
Assistir a performances com sentido de 
análise 

Comparar e relacionar o teatro em com 
outras àreas do saber 

Articular com outras disciplinas 

 

 
 

20% 

 
 
 

Expressão da voz e do corpo 
Jogo dramático 
Exploração e organização no 
espaço 
Técnicas vocais e corporais 
para caraterizar personagens 
Estilos e Géneros convencionais 
de Teatro  
Ambientes cénicos e 
personagens tipo 
Vocabulário específico 

Avaliações de exercícios de aula: 
Técnicas de aquecimento 
Técnicas de relaxamento 
Exercícios de confiança 
Avaliação de Pequenas dramatizações 
em aula 
Avaliação de criações feitas em 
pequenos grupos ou individuais 
Trabalhos de grupo e atividades 
desenvolvidas em DAC 
Apresentação pública de teatros/ 
dinâmicas dramáticas fora da sala de 
aula 

 
 

50% 

Tendo como referência as Aprendizagens Essenciais, as Metas Curriculares e os Programas para o ensino básico: 
A Expressão Dramática/Teatro tem por principal finalidade proporcionar o desenvolvimento desta área 
artística a todos os alunos. Pressupõe uma prática sistemática e contínua, numa perspetiva de 
complexificação e gradual progressão de etapas, de modo a promover um desenvolvimento consciente e 
sustentado das capacidades e conhecimentos, individuais e coletivos.  Também refletem um certo peso nas 
atitudes e valores, uma vez que a disciplina só tem 1 bloco semanal e é lecionada só no 2º ciclo. 

NÍVEIS DE AVALIAÇÃO 
Os registos de classificação dos vários instrumentos de avaliação devem ser apresentados quantitativamente, 
em percentagem, de acordo com os Critérios Gerais de avaliação do Agrupamento, de acordo com a seguinte 
tabela: 

 

      

 

 

 NOTAS: 

 

DAC -  DOMÍNIO DE AUTONOMIA CURRICULAR 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tomei conhecimento dos critérios de avaliação da disciplina de Educação Musical: 

O aluno:     /   /2018 

O Encarregado de Educação:     /  /2018

Muito Insuficiente: 0 - 19% (Nível 1) 

Insuficiente: 20 - 49% (Nível 2) 

Suficiente: 50 - 69% (Nível 3) 

Bom: 70 - 89% (Nível 4) 

Muito Bom: 90 - 100% (Nível 5) 


