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1. INTRODUÇÃO 
 
 
Este regulamento específico aplica-se a todas as demonstrações/competições de 

Actividades Rítmicas e Expressivas realizadas no âmbito do Programa do Desporto 

Escolar e de acordo com o estipulado no Regulamento Geral de Provas, Normas 

para a Organização de Provas Regionais e Nacionais e Regras Oficiais em vigor. 

Pode ainda ser complementado pelo Regulamento de Prova da respectiva fase 

(Local, Regional e Nacional) a elaborar pela entidade organizadora. 

 

 

2. NOTA PRÉVIA 
 

As Actividades Rítmicas e Expressivas, embora possuam características de 

exibição/competição, terão um quadro de actividades (encontros) organizado. Da 

observação dos diferentes grupos/equipa inseridos nas Actividades Rítmicas e 

Expressivas podemos constatar, ao longo destes últimos tempos, uma melhoria 

substancial na apresentação dos seus esquemas. 

Pretendemos, com este documento orientador, estabelecer um conjunto de 

recomendações que permitam, por um lado, controlar qualitativamente o trabalho e, 

por outro, trabalhar no favorecimento da formação e evolução dos alunos neste tipo 

de actividades, fornecendo alguns instrumentos que reduzam o grau de 

subjectividade, visando sempre, e cada vez mais, a qualidade. 

Este documento pretende servir como orientação para os professores, já que 

estabelece e procura elucidar sobre alguns critérios de avaliação do trabalho 

realizado. 

O presente regulamento aplica-se nas actividades do Desporto Escolar, a todas as 

modalidades das Actividades Rítmicas e Expressivas. 
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3. FORMAS DE COMPETIÇÃO/PARTICIPAÇÃO: 
 

a) Cada grupo/equipa tem que apresentar, obrigatoriamente, em cada Encontro: 
1 – Número mínimo de 10 participantes, que poderão ser masculinos,  
      femininos ou de ambos os géneros; 
2 - 1 Professor responsável pelo grupo/equipa;  

           3 - 1 Aluno juiz-árbitro. 
 
Caso o grupo-equipa não cumpra a totalidade deste ponto (3.a) do presentes 

regulamento ser-lhe-á averbada Falta Administrativa, participando na actividade 

somente como demonstração e não podendo progredir para a fase seguinte das 

competições (Fase Regional e/ou Fase Nacional).  

A Falta Administrativa será, também, considerada para efeitos de análise da 

participação da escola nas actividades do Desporto Escolar durante respectivo ano 

lectivo. 

 

b) De acordo com o especificado no Regulamento Geral de Provas do Desporto 

Escolar, todos os Grupos/Equipa têm de fazer Formação Inicial de Juízes/Árbitros. 

Em conformidade com o Regulamento de Formação de Árbitros e Juízes em vigor, 

compete ao professor responsável pelo Grupo/Equipa a formação básica dos seus 

juízes durante o 1º período. 

 

c) Todos os Grupos/Equipa devem ter em atenção na sua participação nos 

Encontros, a existência de dois níveis de actividade: o Nível Básico e o Nível 
Avançado. 

 

  - Nível Básico, para grupos em iniciação: 

 

• Número mínimo de participantes 10 (masculinos, femininos ou de ambos 

os géneros); 

• Que realizem uma ou duas coreografias; 

• Estes grupos, no mesmo ano, podem passar para o nível avançado, desde 

que o professor entenda que têm nível técnico e artístico. 
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 - Nível Avançado, para grupos de continuidade; 

 

• De acordo os pressupostos anteriores e com o nível de treino e/ou execução 

dos alunos inscritos nos Grupos/Equipa, para participação nos encontros, o 

professor responsável deverá optar pelo nível elementar ou pelo nível 

avançado, sabendo que só o nível avançado dá acesso às actividades 
regionais e/ou nacionais. 
• Cada grupo deve participar com o mínimo de 10, que poderão ser 

masculinos, femininos ou de ambos os géneros, sendo o limite máximo 

estipulado pelas quotas consideradas pelo regulamento específico do 

encontro em que se proponham inscrever. 

• No mínimo 10 elementos do Grupo/Equipa têm de realizar as duas 

coreografias. 

• Os esquemas devem ter a duração máxima de 6 minutos e mínima de 3 
minutos. 

• A composição dos esquemas deve evidenciar uma harmonia não só, entre a 

música e os movimentos executados, mas também no vestuário. 
• Os Professores responsáveis devem possuir “CDs” devidamente 

identificados (um por cada coreografia, com a indicação da 1ª e da 2ª 
Coreografia respectivamente) com o nome da escola. Estes deverão 

ser entregues à organização no momento da recepção. 

• Na ficha de inscrição para o Encontro/Competição deverão os 

Grupos/Equipa indicar o nome da Coreografia e a indicação de 1ª e 2ª 

Coreografia.  
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4. PROGRAMA DE ENCONTRO/DEMONSTRAÇÃO: 
Nesta área não serão definidos quaisquer limitações no domínio do escalonamento 

etário/género. Cada grupo será constituído de acordo com a sua vocação específica 

e linha que considerar mais adequada à produção da sua apresentação. 

Neste sentido, os critérios de observação serão idênticos nos dois níveis (Inicial e 

Avançado), diferindo na sua pontuação. 

O Júri ou grupo de observação será constituído, preferencialmente em número 

impar, por alunos e professores dos Grupos/Equipa participantes. Cada 

Grupo/Equipa terá que apresentar obrigatoriamente um juiz-árbitro para o 

Encontro/Competição. Poderão ser nomeados como júri, um ou dois elementos pela 

Entidade Organizadora, Equipa de Apoio às Escolas (EAE), Direcção Regional da 

Educação (DRE) ou Serviços Centrais, consoante o tipo de encontro, Local, Regional 

ou Nacional. 

O Júri ou grupo de observação deverá ter formação de juíz-árbitro ao nível de 

Escola, EAE, Regional ou Nacional, consoante a tipologia do Encontro/Competição. 

A EAE organizadora definirá, com antecedência prévia, a ordem de actuação dos 

Grupos/Equipa por sorteio (interno).   

 

4.1. CRITÉRIOS DE OBSERVAÇÃO: 
 
4.1.1. TÉCNICA 

 
4.1.1.1. Ajustamento Música / Movimento 
• Os movimentos e a expressão corporal e facial devem ser compatíveis 

com o estilo ou carácter da música. 
 
4.1.1.2. Sincronismo 
• Os diferentes participantes deverão estar coordenados e sincronizados 

entre si. Os elementos do grupo, ou subgrupos, deverão executar o mesmo 

movimento simultaneamente. 
 
4.1.1.3. Coreografia 
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• Ao longo do esquema deverão ser apresentadas variações de formação. 

• O praticável, ou espaço de actuação, ambos com 14mx14m (zona de 

observação), deve ser explorado em toda a sua área. 
• O espaço vertical deverá ser explorado nos seus 3 níveis (alto – saltos; 

médio – de pé; baixo – chão). 

• Deve respeitar a estrutura musical. O movimento deve ser variado e sofrer 

alternâncias de ritmo, sempre compatíveis com a música – Alternância ritmo 
da música/movimento. 

• Poderá usar-se uma estrutura simples ou complexa, ou seja, todos os 

elementos executam a mesma rotina de exercícios (estrutura simples) ou o 

grupo divide-se em vários subgrupos que executam rotinas diferentes, mas 

coordenadas entre si (estrutura complexa). 

• Os esquemas deverão ser executadas de forma a contemplar a 

lateralidade, ou seja utilizar quer o lado esquerdo e direito (do corpo ou do 

espaço), assim como apresentar variações de frente. 

 

4.1.2. ARTÍSTICA: 

 
4.1.2.1. Harmonia de movimentos e suas ligações: 
• Os movimentos devem ser executados de forma fluida, sem quebras ou 

interrupções. 

• Deverá existir uma ligação ordenada e coerente entre os movimentos do 

esquema. 

 
4.1.2.2. Originalidade / criatividade 

• A escolha de músicas, temas, movimentos, formações, transições podem ser 

utilizados como elementos que promovam a originalidade na apresentação 

dos esquemas. 

 

4.1.2.3. Estética 

• Apresentação – expressão facial, entusiasmo 

• Atitude / postura corporal 

• Amplitude de movimentos 
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• Graciosidade/Plasticidade/Soupless – cada elemento deverá demonstrar 

elegância, maleabilidade, beleza na sua actuação de forma a tornar os 

esquemas mais atraentes. 

 

 

Se a opção for a realização de competições, apresentamos os seguintes 
critérios de avaliação: 

 

4.2. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
 
A avaliação deverá ser feita até ao valor atribuído a cada parâmetro e sempre em 

unidades. É obrigatório utilizar a ficha de pontuação (boletim de prova) e a 

respectiva tabela de critérios de avaliação.  

O boletim de prova regula-se por uma “tabela de critérios de avaliação”, para 

melhor ponderação dos diversos parâmetros de avaliação. O objectivo da “tabela de 

critérios de avaliação” é implementar o grau de coerência nos diversos parâmetros 

e reduzir o grau de subjectividade.  
Nota: O Boletim de Prova e a Tabela de Critérios de Avaliação estão disponíveis no site do Desporto 

Escolar. 

 

Deduções: são registadas pelo juiz árbitro, a redução ou excesso de tempo de 

actuação, bem como as saídas do espaço de actuação.  

O espaço/zona de actuação (14mx14m) deverá estar visivelmente definido ou 
marcado.  

 

NOTA TÉCNICA: Nível Básico / Nível Avançado 
Ajustamento música / movimento 30/20 

Sincronismo 10/10 

Coreografia 20/30 

• Variações de formação 3/6 

• Exploração total do espaço de actuação. 3/6 

• Explorar os 3 níveis espaciais 3/6 

• Alternância ritmo da música / movimento 5/3 
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• Estrutura simples ou complexa 3/6 

• Lateralidade 3/3 

SUB-TOTAL 60/60 
 
NOTA ARTÍSTICA: Nível Básico/Nível Avançado 

Harmonia de movimentos e suas ligações 20/10 

• Fluidez 10/4 

• Ligação ordenada e coerente entre os movimentos. 10/6 

 

Originalidade/criatividade 10/10 
Estética 10/20 

• Apresentação 4/5 

• Atitude / postura corporal 2/5 

• Amplitude de movimentos 2/5 

• Graciosidade / Plasticidade / Soupless 2/5 

SUB-TOTAL 40/40 
TOTAL 100/100 

 

4.3. SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
 

 O Grupo vencedor será aquele que apresentar melhor pontuação final, 

resultante da média obtida pela pontuação dos juízes, após se retirar a nota 

mais alta e a mais baixa, e as respectivas deduções. A pontuação final 

absoluta é a média final da 1ª com a 2ª coreografia.  

 O Júri ou grupo de observação será constituído, preferencialmente em 

número ímpar (mínimo cinco), pelos professores e alunos dos Grupos/equipa 

participantes no Encontro, com formação de juízes, mais um juiz Árbitro para 

os Encontros EAE.  

 Para os Encontros de carácter Regional ou Nacional, o corpo de juízes 

deverá ser constituído, em número ímpar, por alunos e outros elementos, e 
um juiz árbitro (professor), nomeados pela Entidade Organizadora, EAE, 

DRE ou Serviços Centrais, todos deverão ter formação de juízes Regional ou 

Nacional.  
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 Para os Encontros Regionais e Nacionais deverão existir dois conjuntos de 
corpo de juízes e o respectivo juiz árbitro. O primeiro conjunto de corpo de 

juízes avaliará a primeira Coreografia de todos os Grupos/Equipa 

participantes e o segundo conjunto avaliará a segunda Coreografia de todos 

os Grupos/Equipa participantes. A organização da prova efectuará, por sorteio 

antecipado, a ordem das coreografias dos respectivos Grupos/Equipa. Uns 

iniciarão a sua prova com a primeira coreografia e outros Grupos/Equipa 

iniciarão com a sua segunda coreografia.   

 Cada grupo terá que definir na sua ficha de inscrição, a designação da 1ª 
Coreografia e 2ª Coreografia. Não haverá lugar a troca de coreografia no 

dia da prova.  
 

A Nota Final é o somatório das notas dos juízes, dividida pelo número dos 

mesmos, após se retirar a nota mais alta e a mais baixa, e efectuadas as 

respectivas deduções. 

 

 As deduções são da responsabilidade do juiz árbitro:  

• Por tempo, reduzido/excedido até 30 segundos = 1 ponto; 1 minuto = 2 

pontos; e mais de 1 minuto=3 pontos. Por cada minuto a mais, penaliza 

mais 1 ponto.  
• Por saídas do praticável/zona de actuação, por cada saída 1 ponto de 

dedução. Considera-se saída do praticável, o pisar da linha ou 

transposição da mesma com qualquer parte do corpo.  

 Em caso de empate será da responsabilidade do Juiz Árbitro decidir as 

respectivas qualificações. 

• Os Grupos de Nível Básico se apresentarem duas coreografias, para efeito 

de classificação final, será feita a média das pontuações obtidas. 

• Nos encontros de nível Local, os grupos Avançados, podem apresentar 

uma ou duas coreografias, consoante o regulamento específico do 

encontro, contando para efeito de classificação final, a melhor pontuação 

obtida pelo grupo. Apenas os grupos que apresentem duas coreografias 

poderão ter acesso aos Regionais, sendo aplicado o sistema de pontuação 

dos Regionais. 



 
 
 

             DESPORTO ESCOLAR 

 

DGIDC-GCDE – Regulamento Específico de Actividades Rítmicas e Expressivas          11 
 

• Nos encontros de nível Regional e Nacional, os grupos Avançados devem 

apresentar duas coreografias, contando para efeito de classificação final, a 

média das pontuações obtidas. 

 

A NOTA FINAL de cada juiz será obtida da seguinte forma: 

NOTA TÉCNICA+NOTA ARTÍSTICA 

 

4.4. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

• Participam na Fase Regional ou Nacional as equipas classificadas até ao 

lugar correspondente ao número de grupos/equipas (quota) atribuído à 

respectiva EAE ou DRE. 

• Os casos omissos e as dúvidas resultantes da aplicação deste regulamento 

específico serão analisadas pela entidade organizadora (EAE ou DRE) e da 

sua decisão não cabe recurso. 

• Os apuramentos para a fase Regional fazem-se através da média das três 

melhores notas obtidas nos vários encontros de EAE. 

• Para a fase Nacional, o apuramento, far-se-á no Encontro Regional. 

 

 

5. CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos neste Regulamento Específico, são analisados e resolvidos pelas 

Estruturas Locais do Desporto Escolar da EAE, DRE e, em última instância, pela 

Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular – Gabinete 

Coordenador do Desporto Escolar e da sua decisão não cabe recurso. 
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ANEXO I 
 

BOLETIM DE PROVA 
ACTIVIDADES RITMICAS E EXPRESSIVAS 

2009-2013 (Reformulado) 
 

ESCOLA:  
 
Coreografia Nº    Coreografia - Nome:                                Nível Avançado: 
 

CRITÉRIOS de AVALIAÇÃO 
NOTA TÉCNICA 

PONTUAÇÃO 

1.Ajustamento 
música/movimento 

Movimentos compatíveis com o carácter da 
música – ajustamento música/movimento 

 
20 

0/10  

Interpretação musical (expressão corporal e 
facial.) 

0/10  

2.Sincronismo Todo o grupo e subgrupos    10 0/10  
 
 

3.Coreografia/ocupação 
espacial 

Variações de formação  
 
  30 

0/6  
Exploração total do espaço de actuação 0/6  
Explorar os 3 níveis espaciais 0/6  
Estrutura simples ou complexa 0/6  
Alternância ritmo da música /movimento 0/3  
Lateralidade 0/3  

                                       TOTAL – TÉCNICA    60  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

NOTA ARTÍSTICA 
 PONTUAÇÃO 

1.Harmonia de movimentos e 
suas ligações 

Fluidez  
10 

0/4  
Ligação ordenada e coerente entre os 
movimentos 

0/6  

2.Originalidade/Criatividade Originalidade no movimento, tema, vestuário… 10 0/10  
3.Estética Apresentação  

 
20 

0/5  
Atitude/Postura corporal 0/5  
Amplitude de movimentos 0/5  
Graciosidade/Plasticidade/Soupless 0/5  

                                        TOTAL - ARTÍSTICA 40  
            

TOTAL: NOTA TÉCNICA + ARTÍSTICA 
 

 

NOTA FINAL  
          Juiz Árbitro - DEDUÇÕES: (tempo) e (saídas do espaço) - Deduções   

 
 
 
JUIZ Nº 

Nome  Assinatura  
 
 

 

 
 
 
Coordenação Nacional das Actividades Rítmicas e Expressivas – 2010  
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ANEXO II 
ACTIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS  
TABELA DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

2009-2013 (Reformulado) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
NOTA TÉCNICA 

  Valores 
 
1. AJUSTAMENTO 
MÚSICA/MOVIMENTO 

Movimentos 
compatíveis com o 
carácter da música – 
ajustamento 
música/movimento 

Pouco 
compatíveis 

0 a 3 pontos 

Médio  3 a 6 pontos 

Elevada 
compatibilidade 

7 a 10 pontos 

(EXPRESSÃO)  
Interpretação musical  

 
(expressão corporal  

e facial) 

Só expressão 
corporal ou só 
facial/ pouca 
expressão  

0 a 7 pontos 

Ambas as 
expressões 

3 a 10 pontos 

 Valores 
 
 

2. SINCRONISMO 

 
 

Todo o grupo e 
subgrupos 

Todo o grupo - 
sem subgrupos 

0 a 5 pontos 

Todo o 
grupo+subgrupos 
entre 1 e 2 

0 a 8 pontos 

Todo o grupo + 
de 2 subgrupos 

0 a 10 pontos 

 Valores 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
COREOGRAFIA/OCUPAÇÃO 
ESPACIAL  

 
 
Variações de 
formação  

Até duas 
formações 

1 ponto 

Até três 
formações  

2 pontos  

4 Formações 3 a 5 pontos 
+de 6 formações 6 pontos 

Exploração total do 
espaço de actuação 

Pouco  1 a 2 pontos 
Médio 3 a 4 pontos 
Quase todo ou 
total 

5 a 6 pontos 

Explorar os três 
níveis espaciais 

1 nível  0 a 2 pontos 
2 níveis 2 a 4 pontos 
3 níveis  4 a 6 pontos 

Estrutura simples 
ou complexa 

simples 0 a 3 pontos 
complexa 3 a 6 pontos 

Alternância ritmo 
da 
música/movimento 

Pouca  0 a 1 ponto 
Média  2 pontos 
Muita  3 pontos  

Lateralidade  Uma única (espacial 
ou corporal) 

1 ponto 

Duas ou +  2 a 3 pontos 
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TOTAL - NOTA TÉCNICA   
 
 

         
 
 
 
Coordenação Nacional das Actividades Rítmicas e Expressivas – 2010                                                                                        

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
NOTA ARTÍSTICA 

 
 Valores 

 
1. HARMONIA DE 
MOVIMENTOS E 
SUAS LIGAÇÕES 

 

Fluidez  Pouco fluído  0 a 2 pontos 
Com alguma 
fluidez 

2 pontos  

Bastante fluído  3 a 4 pontos  
Ligação ordenada e coerente entre 
os movimentos 

Poucas 
ligações 

0 a 2 pontos 

Algumas 
ligações 

2 a 4 pontos 

Muitas ligações  4 a 6 pontos 
 Valores  
2. 
ORIGINALIDADE/ 
CRIATIVIDADE 

 
Elementos pouco repetidos, 
originalidade no movimento, tema, 
vestuário… 
 
 

Pouca 0 a 4 

Média  4 a 7 

Muita  7 a 10 pontos 

 Valores 
3. ESTÉTICA Apresentação Rudimentar, 

Aperfeiçoada 
Muito trabalhada 

0 a 2 pontos 
3 a 4 pontos 
4 a 5 pontos 

Atitude/Postura corporal Pouca,  
Média, 
Alta 

0 a 2 pontos 
3 a 4 pontos 
4 a 5 pontos 

Amplitude de movimentos Pouca, 
Média  
Elevada 

0 a 2 pontos 
3 a 4 pontos 
4 a 5 pontos  

Graciosidade/Plasticidade/Soupless  Pouca, 
Média  
Elevada 

0 a 2 pontos 
3 a 4 pontos 
4 a 5 pontos  

TOTAL – NOTA ARTÍSTICA   

NOTA TÉCNICA + ARTÍSTICA  MÉDIA  
- DEDUÇÕES (tempo  +/- actuação; 
Saídas da zona de actuação) 

Deduzir após a média do corpo de juízes. 

NOTA FINAL   FINAL 


