
ANO LETIVO: 2021/2022

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO DOMÍNIOS DOMÍNIOS ESPECÍFICOS PONDERAÇÃO DESCRITORES (AE) TAREFAS AVALIATIVAS

ARTES VISUAIS
20% Conhece, interpreta, apropria-se e comunica no âmbito das artes visuais, representando o mundo real ou 

Apropriação e Reflexão imaginário. Trabalho Individual

Linguagens e textos Interpretação e Comunicação Experimenta, e aplica técnicas e materiais com criatividade. Trabalho colaborativo

Pensamentos crítico e criativo Experimentação e Criação
Dramatização

Leitura expressiva

Consciência e domínio do corpo DRAMÁTICA/TEATRO 20% Analisa espetáculos teatrais ou outras práticas performativas emitindo opiniões pessoais. Participação oral

Raciocínio e resolução de problemas Apropriação e Reflexão Construir personagens, em situações distintas e com diferentes finalidades. Questionário de autoavaliação

Saber científico, técnico e tecnológico Interpretação e Comunicação
Promove o respeito pela diversidade cultural.

Experimentação e Criação

 

DANÇA 20% Distingue e utiliza diferentes possibilidades de movimentação do corpo.

Apropriação e Reflexão Reconhece os benefícios e o valor do desempenho artístico.

Interpretação e Comunicação Recria e constrói sequências de movimentos a partir de diferentes temáticas e situações.

Experimentação e Criação

MÚSICA 20% Desenvolve o sentido estético, aprecia e comenta as várias formas de expressão artística musical. 

Apropriação e Reflexão Experimenta e comunica processos próprios de diferentes formas de criação musical. 

Interpretação e Comunicação

Experimentação e Criação

Total 80%

É cumpridor e responsável  ( pontualidade , assiduidade , material    necessário para as aulas).

Respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o desenvolvimento das atividades letivas.

Relacionamento interpessoal Utiliza adequadamente as instalações e o material escolar.

Bem-estar, saúde e ambiente É perseverante perante as dificuldades.

É interventivo , empreendedor e colaborador.

Demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo  com princípios dos direitos humanos

Assume e responde pelas suas próprias ações.

Age em função do bem comum, nomeadamente em questões  ambientais.

Total 20%

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - 2ºANO

CONHECIMENTOS E 

CAPACIDADES

ATITUDES

10%

10%


