
 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO – 3.º CICLO 

9.º ANO 

DOMÍNIOS / TEMAS FATOR DE 
PONDERAÇÃO 

DESCRITORES DE DESEMPENHO DESCRITORES DO PERFIL DOS 
ALUNOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 

EXPRESSÃO VERBAL 
E NÃO VERBAL 

 

10% 

 

 

 compreender a importância da expressão não 
verbal num ato de comunicação; 

 promover estratégias de domínio da postura; 
utilizar técnicas de expressão verbal em público. 

 
 

Comunicador 
(A, B, D, E, H, J) 

 

 Apresentações 
orais formais e 
informais 

 

EXPRESSÃO E 
COMUNICAÇÃO 

ARTÍSTICAS 

 

15% 

 

 compreender a importância da expressão 
artística; 

 conhecer e reconhecer diversidade de expressões 
artísticas; 

 interpretar diferentes formas de comunicação 
artística (teatral, cinematográfica, corporal, 
pictórica, musical e outras). 

Comunicador/Conhecedor/sabedor
/culto/ 

Criativo/Respeitador da diferença do 
outro/questionador) 

(A, B, D, E, F, G, H, I, J) 
 
 

 

 Análise de criações 
artísticas. 

 

 

 

CRIATIVIDADE 
10% 

 desenvolver a sua capacidade criativa, em 
contexto de comunicação verbal e não verbal. 

 
Conhecedor/sabedor/culto/ 

Criativo/Respeitador da diferença do outro 
(A, B, C, E, F, H) 

 Produção de uma 
representação 
teatral 

ASSERTIVIDADE NA 
COMUNICAÇÃO 

 

15% 

 desenvolver a capacidade de argumentação; 

 desenvolver a capacidade de negociação; 

 desenvolver a capacidade de adequação de 
emoções, conhecimentos e comportamentos; 

 desenvolver a capacidade de comunicar de forma 
tranquila, precisa e eficaz 

 
Conhecedor/sabedor/culto/ 

Informado/comunicador/responsável/ 
autónomo/respeitador da diferença/ 
do outro/participativo/colaborador/ 

questionador 
(A, B, C, D, E, F, G, I, J) 

 Debates. 

 

 Intervenções 
assertivas 

VOZ 

10% 
10% 

 desenvolver a capacidade de projetar a voz; 

 desenvolver a capacidade de usar a entoação 
correta em vários contextos. 

Conhecedor/sabedor/culto/ 
Informado/comunicador/participativo/ 

colaborador 
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 

 Representação 
teatral. 

 Atividades de 
leitura expressiva. 



 

 

Atitudes – 40% 

Responsabilidade  

 Participar nas aulas; 

 Ser assíduo e pontual; 

 Executar as tarefas propostas; 

 Cumprir os prazos; 

 Acatar as regras acordadas. 

 
15% 

Autonomia 

 Desenvolver mecanismos de autorregulação; 

 Reconhecer as dificuldades, tentando superá-las, bem como as aprendizagens 

realizadas; 

 Encontrar novas soluções e aplicá-las. 

 
10% 

Cooperação 

 Solicitar ajuda; 

 Contribuir para a realização das tarefas comuns; 

 Ajudar os pares; 

 Respeitar a opinião dos outros 

 
15% 

 


