
Disciplina:	Arte	cá	Dentro
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_Não	desenvolve	ações	
orientadas	que	se	transformam	
em	conhecimento	prático;																																																																																		
_Não	distingue	recursos	e	
técnicas	de	execução	simples.

_Desenvolve	com	dificuldade	ações	
que	se	transformam	em	
conhecimento	prático;																																																																							
_Distingue	com	dificuldade		recursos	
e	técnicas	de	execução	simples.

_Desenvolve	ações	que	se	
transformam	em	conhecimento	
prático;	_Distingue	recursos	e	
técnicas	de	execução	simples.	

_Desenvolve	com	boa	capacidade	
ações	que	se	transformam	em	
conhecimento	prático;																																																																										
_Distingue	com	boa	capacidade	
recursos	e	técnicas	de	execução	
simples.	

_Desenvolve	com	muito	boa	
capacidade	ações	que	se	transformam	
em	conhecimento	prático;																																																																												
_Distingue	com	muito	boa	capacidade	
recursos	e	técnicas	de	execução	
simples.	
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que	utilizam	elementos	
geométricos;																																																																																																																	
_Não	desenvolve	qualidades	de	
representação	das	proporções	e	
relações	naturais.

_Desenvolve	com	dificuldade	
representações	que	utilizam	
elementos	geométricos;																																																																								
_Desenvolve	com	dificuldade	
qualidades	de	representação	das	
proporções	e	relações	naturais.

_Desenvolve	representações	que	
utilizam	elementos	geométricos;	
_Desenvolve	qualidades	de	
representação	das	proporções	e	
relações	naturais.

_Desenvolve	com	boa	capacidade	
representações	que	utilizam	
elementos	geométricos;																																																																				
_Desenvolve	com	boa	capacidade	
qualidades	de	representação	das	
proporções	e	relações	naturais.

_Desenvolve	com	muito	boa	
capacidade	representações	que	
utilizam	elementos	geométricos;																																																																								
_Desenvolve	com	muito	boa	
capacidade	qualidades	de	
representação	das	proporções	e	
relações	naturais.

Critérios	de	Avaliação	(Níveis	de	Desempenho)

Ciclo	de	ensino:	2º	ciclo

Domínio Conteúdo

Níveis	de	desempenho	–	descritores

Os	níveis	de	desempenho	estão	inclusos	uns	nos	outros

Ano	de	escolaridade:	5º	ano
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_Não	identifica	a	utilização	dos	
cinco	sentidos	humanos	na	
comunicação;																																																																																																			
_Não	distingue	os	agentes	da	
comunicação	(emissor/recetor)	e	
não	analisa	os	tipos	de	
comunicação	(visual,	escrita,	
oral,	pintura,	escultura,	etc);																																																																																																																																						
_Não	diferencia	elementos	da	
narrativa	visual	(letra,	imagem,	
cor,	etc);																																																																												
_Não	enumera	diferentes	tipos	
de	códigos	de	comunicação	
(alfabetos,	bandeiras,	emojis,	
pictogramas,	sinais	de	trânsito,	
etc).

_Identifica	com	dificuldade	a	
utilização	dos	cinco	sentidos	
humanos	na	comunicação;																																																																																													
_Distingue	com	dificuldade	os	
agentes	da	comunicação	
(emissor/recetor)	e	analisa	com	
dificuldade	os	tipos	de	comunicação	
(visual,	escrita,	oral,	pintura,	
escultura,	etc);																																																																																																																																												
_Diferencia	com	dificuldade	
elementos	da	narrativa	visual	(letra,	
imagem,	cor,	etc);																																																																																					
_Enumera	com	dificuldade	
diferentes	tipos	de	códigos	de	
comunicação	(alfabetos,	bandeiras,	
emojis,	pictogramas,	sinais	de	
trânsito,	etc).

_Identifica	a	utilização	dos	cinco	
sentidos	humanos	na	comunicação;																																																																																					
_Distingue	os	agentes	da	
comunicação	(emissor/recetor)	e	
analisa	os	tipos	de	comunicação	
(visual,	escrita,	oral,	pintura,	
escultura,	etc);																																																																																																						
_Diferencia	elementos	da	narrativa	
visual	(letra,	imagem,	cor,	etc);	
_Enumera	diferentes	tipos	de	
códigos	de	comunicação	(alfabetos,	
bandeiras,	emojis,	pictogramas,	
sinais	de	trânsito,	etc).

_Identifica	com	boa	capacidade	a	
utilização	dos	cinco	sentidos	humanos	
na	comunicação;																																																																		
_Distingue	com	boa	capacidade	os	
agentes	da	comunicação	
(emissor/recetor)	e	analisa	com	boa	
capacidade	os	tipos	de	comunicação	
(visual,	escrita,	oral,	pintura,	
escultura,	etc);													_Diferencia	
com	boa	capacidade	elementos	da	
narrativa	visual	(letra,	imagem,	cor,	
etc);																																																																																					
_Enumera	com	boa	capacidade	
diferentes	tipos	de	códigos	de	
comunicação	(alfabetos,	bandeiras,	
emojis,	pictogramas,	sinais	de	
trânsito,	etc).

_Identifica	com	muito	boa	capacidade	
a	utilização	dos	cinco	sentidos	
humanos	na	comunicação;																																																																					
_Distingue	com	muito	boa	capacidade	
os	agentes	da	comunicação	
(emissor/recetor)	e	analisa	com	muito	
boa	capacidade	os	tipos	de	
comunicação	(visual,	escrita,	oral,	
pintura,	escultura,	etc);																			
_Diferencia	com	muito	boa	
capacidade	elementos	da	narrativa	
visual	(letra,	imagem,	cor,	etc);																																																																												
_Enumera	com	muito	boa	capacidade	
diferentes	tipos	de	códigos	de	
comunicação	(alfabetos,	bandeiras,	
emojis,	pictogramas,	sinais	de	
trânsito,	etc).
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_Não	desenvolve	ações	para	a	
gestão	da	informação,	com	o	
objetivo	de	contribuir	para	uma	
boa	comunicação	
(apresentações	de	trabalhos);																																																																																																								
_Não	desenvolve	competências	
de	organização	de	um	discurso,	
que	descreva	factos	e	
acontecimentos	numa	
determinada	sequência	temporal	
(planificações,	memórias	
descritivas,etc).

_Desenvolve	com	dificuldade	ações	
para	a	gestão	da	informação,	com	o	
objetivo	de	contribuir	para	uma	boa	
comunicação	(apresentações	de	
trabalhos);																																																																																																		
_Desenvolve	com	dificuldade	
competências	de	organização	de	um	
discurso,	que	descreva	factos	e	
acontecimentos	numa	determinada	
sequência	temporal	(planificações,	
memórias	descritivas,etc).

_Desenvolve	ações	para	a	gestão	da	
informação,	com	o	objetivo	de	
contribuir	para	uma	boa	
comunicação	(apresentações	de	
trabalhos);																																																																																							
_Desenvolve	competências	de	
organização	de	um	discurso,	que	
descreva	factos	e	acontecimentos	
numa	determinada	sequência	
temporal	(planificações,	memórias	
descritivas,etc).

_Desenvolve	com	boa	capacidade	
ações	para	a	gestão	da	informação,	
com	o	objetivo	de	contribuir	para	
uma	boa	comunicação	
(apresentações	de	trabalhos);																																																										
_Desenvolve	com	boa	capacidade		
competências	de	organização	de	um	
discurso,	que	descreva	factos	e	
acontecimentos	numa	determinada	
sequência	temporal	(planificações,	
memórias	descritivas,etc).

_Desenvolve	com	muito	boa	
capacidade	ações	para	a	gestão	da	
informação,	com	o	objetivo	de	
contribuir	para	uma	boa	comunicação	
(apresentações	de	trabalhos);																																																												
_Desenvolve	com	muito		boa	
capacidade		competências	de	
organização	de	um	discurso,	que	
descreva	factos	e	acontecimentos	
numa	determinada	sequência	
temporal	(planificações,	memórias	
descritivas,etc).

Re
pr
es
en

ta
çã
o

_Não	desenvolve	ações	
orientadas	para	o	registo	de	
informação	de	modo	racional	e	
preciso;																																																																																	
_Não	interpreta	e	não	
representa	informação,	com	o	
objetivo	de	organizar	e	
apresentar	resultados	práticos	
(esboços,	projetos,	etc).

_Desenvolve	com	dificuldade	ações	
orientadas	para	o	registo	de	
informação	de	modo	racional	e	
preciso;																																													
_Interpreta	com	dificuldade	e	
representa	com	dificuldade	
informação,	com	o	objetivo	de	
organizar	e	apresentar	resultados	
práticos	(esboços,	projetos,	etc).

_Desenvolve	ações	orientadas	para	
o	registo	de	informação	de	modo	
racional	e	preciso;																																																																	
_Interpreta	e	representa	
informação,	com	o	objetivo	de	
organizar	e	apresentar	resultados	
práticos	(esboços,	projetos,	etc).

_Desenvolve	com	boa	capacidade	
ações	orientadas	para	o	registo	de	
informação	de	modo	racional	e	
preciso;																																										
_Interpreta	com	boa	capacidade	e	
representa	com	boa	capacidade	
informação,	com	o	objetivo	de	
organizar	e	apresentar	resultados	
práticos	(esboços,	projetos,	etc).

_Desenvolve	com	muito	boa	
capacidade	ações	orientadas	para	o	
registo	de	informação	de	modo	
racional	e	preciso;																													
_Interpreta	com	muito	boa	
capacidade	e	representa	com	muito	
boa	capacidade	informação,	com	o	
objetivo	de	organizar	e	apresentar	
resultados	práticos	(esboços,	projetos,	
etc).
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_Não	identifica	e	não	utiliza	
vocabulário	específico	da	área	
tecnológica;																																																																																																						
_Não	interpreta	instruções	e	
esquemas	gráficos/técnicos	
(instruções	de	utilização,	
esquemas	de	montagem,	etc);																																															
_Não	organiza	e	não	ilustra	
informação	gráfica/técnica,	
específica	da	área	tecnológica;																																																																																														
_Não	Produz	instruções	e	
esquemas	gráficos/técnicos,	
utilizando	linguagem	
tecnológica.

_Identifica	com	dificuldade	e	utiliza	
com	dificuldade	vocabulário	
específico	da	área	tecnológica;																																																																		
_Interpreta	com	dificuldade	
instruções	e	esquemas	
gráficos/técnicos	(instruções	de	
utilização,	esquemas	de	montagem,	
etc);																																					_Organiza	
com	dificuldade	e	ilustra	com	
dificuldade	informação	
gráfica/técnica,	específica	da	área	
tecnológica;																																									
_Produz	com	dificuldade	instruções	
e	esquemas	gráficos/técnicos,	
utilizando	linguagem	tecnológica.

_Identifica	e	utiliza	vocabulário	
específico	da	área	tecnológica;	
_Interpreta	instruções	e	esquemas	
gráficos/técnicos	(instruções	de	
utilização,	esquemas	de	montagem,	
etc);																																													
_Organiza	e	ilustra	informação	
gráfica/técnica,	específica	da	área	
tecnológica;																																																																																													
_Produz	instruções	e	esquemas	
gráficos/técnicos,	utilizando	
linguagem	tecnológica.

_Identifica	com	boa	capacidade	e	
utiliza	com	boa	capacidade	
vocabulário	específico	da	área	
tecnológica;																																						
_Interpreta	com	boa	capacidade	
instruções	e	esquemas	
gráficos/técnicos	(instruções	de	
utilização,	esquemas	de	montagem,	
etc);																																																																																																												
_Organiza	com	boa	capacidade	e	
ilustra	com	boa	capacidade	
informação	gráfica/técnica,	específica	
da	área	tecnológica;													_Produz	
com	boa	capacidade	instruções	e	
esquemas	gráficos/técnicos,	
utilizando	linguagem	tecnológica.

_Identifica	com	muito	boa	capacidade	
e	utiliza	com	muito	boa	capacidade	
vocabulário	específico	da	área	
tecnológica;																		_Interpreta	com	
muito	boa	capacidade	instruções	e	
esquemas	gráficos/técnicos	
(instruções	de	utilização,	esquemas	de	
montagem,	etc);																																																																																																																
_Organiza	com	muito	boa	capacidade	
e	ilustra	com	muito	boa	capacidade	
informação	gráfica/técnica,	específica	
da	área	tecnológica;	_Produz	com	
muito	boa	capacidade	instruções	e	
esquemas	gráficos/técnicos,	
utilizando	linguagem	tecnológica.
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_Não	identifica	recursos	naturais	
na	produção	de	energia;																	
_Não	enumera	e	não	examina	
diferentes	fontes	de	energia;																				
_Não	reconhece	o	impacto	social	
e	ambiental	da	exaustão	das	
fontes	energéticas	naturais;																																																																																								
_Não	compreende	processos	de	
produção	e	de	transformação	de	
energia;																																																																																																														
_Não	reconhece	diversos	
processos	de	produção	de	
energia.

_Identifica	com	dificuldade	recursos	
naturais	na	produção	de	energia;	
_Enumera	com	dificuldade	e	
examina	com	dificuldade	diferentes	
fontes	de	energia;																																																																																																	
_Reconhece	com	dificuldade	o	
impacto	social	e	ambiental	da	
exaustão	das	fontes	energéticas	
naturais;																																																								
_Compreende	com	dificuldade	
processos	de	produção	e	de	
transformação	de	energia;																																																																				
_Reconhece	com	dificuldade	
diversos	processos	de	produção	de	
energia.

_Identifica	recursos	naturais	na	
produção	de	energia;																
_Enumera	e	examina	diferentes	
fontes	de	energia;																		
_Reconhece	o	impacto	social	e	
ambiental	da	exaustão	das	fontes	
energéticas	naturais;																																																																			
_Compreende	processos	de	
produção	e	de	transformação	de	
energia;																																																																																														
_Reconhece	diversos	processos	de	
produção	de	energia.

_Identifica	com	boa	capacidade	
recursos	naturais	na	produção	de	
energia;																																																																																																								
_Enumera	com	boa	capacidade	e	
examina	com	boa	capacidade	
diferentes	fontes	de	energia;																																																													
_Reconhece	com	boa	capacidade	o	
impacto	social	e	ambiental	da	
exaustão	das	fontes	energéticas	
naturais;																																			
_Compreende	com	boa	capacidade	
processos	de	produção	e	de	
transformação	de	energia;																																																																
_Reconhece	com	boa	capacidade	
diversos	processos	de	produção	de	
energia.

_Identifica	com	muito	boa	capacidade	
recursos	naturais	na	produção	de	
energia;																																																																																																			
_Enumera	com	muito	boa	capacidade	
e	examina	com	muito	boa	capacidade	
diferentes	fontes	de	energia;																																											
_Reconhece	com	muito	boa	
capacidade	o	impacto	social	e	
ambiental	da	exaustão	das	fontes	
energéticas	naturais;																																						
_Compreende	com	muito	boa	
capacidade	processos	de	produção	e	
de	transformação	de	energia;																																																																				
_Reconhece	com	muito	boa	
capacidade	diversos	processos	de	
produção	de	energia.
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_Não	desenvolve	o	
conhecimento	prático	dos	
conceitos	de	técnica	e	
tecnologia;																																																																																																									
_Não	identifica	objetos	técnicos,	
que	separadamente	ou	em	
conjunto	com	outros,	cumprem	
uma	função.

_Desenvolve	com	dificuldade	o	
conhecimento	prático	dos	conceitos	
de	técnica	e	tecnologia;																																																																																					
_Identifica	com	dificuldade	objetos	
técnicos,	que	separadamente	ou	em	
conjunto	com	outros,	cumprem	uma	
função.

_Desenvolve	o	conhecimento	
prático	dos	conceitos	de	técnica	e	
tecnologia;																																																																																														
_Identifica	objetos	técnicos,	que	
separadamente	ou	em	conjunto	
com	outros,	cumprem	uma	função.

_Desenvolve	com	boa	capacidade	o	
conhecimento	prático	dos	conceitos	
de	técnica	e	tecnologia;																																																									
_Identifica	com	boa	capacidade	
objetos	técnicos,	que	separadamente	
ou	em	conjunto	com	outros,	
cumprem	uma	função.

_Desenvolve	com	muito	boa	
capacidade	o	conhecimento	prático	
dos	conceitos	de	técnica	e	tecnologia;																																																									
_Identifica	com	muito	boa	capacidade	
objetos	técnicos,	que	separadamente	
ou	em	conjunto	com	outros,	
cumprem	uma	função.
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