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Competências        Domínios 

 
Perfil dos Alunos 

(áreas de 
competência) 

Descritores de 
Desempenho 

Instrumentos Ponderação 

Reconhecer diferentes formas de 
usar a voz  e o corpo  para 
caracterizar personagens e 
ambiências 

Apropriação e Reflexão  

 

 

 

Construção de pensamento 
critico e pensamento 
criativo 

 
 

Desenvolvimento de estética 
e sensibilidade 

 

Compreensão dos processos 
próprios à experimentação, 
à improvisação e à criação. 

 

• Revela empenho no 
desenvolvimento das 
atividades 

• Supera medos e 
inseguranças. 

 

Avaliação sumativa 

 

Exercícios realizados na 
sala de aula - 60% 

 

•Projetos individuais ou de 
grupo realizados fora da 
sala de aula - 40%  

 

 

 

Avaliação formativa 

Exercícios realizados na 
sala de aula 

 
 
 
 
 
 
 
  70% 

Distinguir jogo dramático, 
improvisação e representação; 
Reconhecer, as especificidades 
formais do texto dramático 
convencional; Exprimir opiniões 
pessoais  

Interpretação e 
Comunicação –  

 

• Demonstra Interiorizar 
sensações e emoções 
experimentadas; 

• Renova a relação com o 
mundo, enriquecendo a sua 
expressão. 

Explorar as possibilidades motoras e 
expressivas do corpo em diferentes 
atividades; Adequar as possibilidades 
expressivas da voz a diferentes 
contextos e situações de 
comunicação, Transformar o espaço 
com recurso a elementos 
plásticos/cenográficos e 
tecnológicos ;Construir personagens, 
Produzir, sozinho e em grupo, 
pequenas cenas a partir de dados 
reais ou fictícios,  

Experimentação e Criação  

 

• Toma consciência do 
corpo, explorando as suas  
potencialidades no processo 
de expressão;  • Comunica 
expressivamente, utilizando 
registos diversificados.  

• Trabalha de forma 
concentrada e calma. 
• Apresenta originalidade 
no seu desempenho. 

Atitudes 

 

 
 

Desenvolvimento 
Pessoal e Social 

 
Relacionamento interpessoal 

 
Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

 

Respeita o trabalho do 
outro; Participa de forma 
ativa nas atividades 
propostas Intervém de 
forma oportuna e adequada 
; Colabora com todos os 
elementos do grupo. 

Grelha de registo dos 
descritores de desempenho 

 
 

30%  
 
 
 

  
Construção da classificação ao longo do ano letivo 

 

                     A avaliação é continua e sem ponderação  diferenciada nos dois semestres 


