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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO MUSICAL 
 

De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais: 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (90%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

1.Experimentação e 
Criação 

35% 

- Improvisa peças musicais, combinando e manipulando 
vários elementos da música, utilizando múltiplos 
recursos e com técnicas e tecnologias gradualmente mais 
complexas 
- Compõe peças musicais com diversos propósitos 
combinando e manipulando vários elementos da música, 
utilizando recursos diversos. 
- Mobiliza aprendizagens de diferentes áreas do 
conhecimento para a construção do seu referencial 
criativo. 

Trabalho realizado em 
aula; (Observação directa, 
em contexto sala de aula, 

da consecução das 
atividades propostas e 

compreensão dos 
conteúdos leccionados) 

1.2.3. 
 
 

Testes de avaliação 
1.2.3. 

 
Realização de trabalho 
prático instrumental: 

(fichas de trabalho/estudo 
de partituras) 1.2. 

 
 

Testes práticos (Avaliação 
instrumental); 1.2. 

Trabalhos práticos; 1.2.3. 
Pesquisas; 3. 

Fichas de trabalho. 1.2.3. 
 

Realização de Trabalho de 

Projeto 

2. Interpretação e 
Comunicação 

40% 

- Canta, a solo e em grupo, a uma e duas vozes, 
repertório variado com e sem acompanhamento 
instrumental, evidenciando confiança e domínio básico 
da técnica vocal. 
-Toca diversos instrumentos acústicos e eletrónicos, a 
solo e em grupo, repertório variado, controlando o 
tempo, o ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza e 
confiança. 
- Interpreta, através do movimento corporal, contextos 
musicais contrastantes. 
- Apresenta publicamente atividades artísticas em que se 
articula a música com outras áreas do conhecimento. 

3. Apropriação e 
Reflexão 

25% 

- Compara características rítmicas, melódicas, 
harmónicas, dinâmicas, formais, tímbricas e de textura 
em peças musicais de épocas, estilos e géneros musicais 
diversificados. 
- Utiliza com crescente domínio, vocabulário e 
simbologias para documentar, descrever e comparar 
diversas peças musicais.    
- Investiga diferentes tipos de interpretações escutadas e 
observadas em espetáculos musicais de diferentes 
tradições e épocas utilizando vocabulário apropriado. 
- Identifica criticamente a música enquanto modo de 
conhecer e dar significado ao mundo, relacionando com 
o seu dia-a-dia e os seus mundos pessoais e sociais. 

ATITUDES (10%) 

 Comportamento 

 Responsabilidade 

 Autonomia 

100% 

- Cumpre regras estabelecidas. Estabelece interações 
positivas a nível pessoal e de grupo. 
-Revela interesse e persistência na aprendizagem. 
Respeita os prazos estabelecidos para o cumprimento e 
entrega de tarefas. Organiza e apresenta os materiais. 
- Realiza as atividades de forma autónoma. 

Grelha de observação / 
registo de ocorrências 

 

NOTAS: 
1. Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma. 

2. A avaliação qualitativa faz-se tendo por referência o seguinte: 
 

Muito Bom 90%/100% 

Bom 70%/89% 

Suficiente 50%/69% 

Insuficiente 0%/49% 

 
O (A) Coordenador (a) de Departamento 

Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico realizada a 5 de setembro de 2019  

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES DO 2.º CICLO – 5.º ANO 


