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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO MUSICAL – 2º CICLO                                           – 3º PERÍODO – ENSINO À DISTÂNCIA (E@D) 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (50%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
 
PONDERAÇÃO 

 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO
 

1.Experimentação e Criação 
2. Interpretação e 
Comunicação 
3. Apropriação e Reflexão 

100% 

Improvisa peças musicais 
Compõe peças musicais com diversos 
propósitos combinando e manipulando 
vários elementos da música, utilizando 
recursos diversos 

 
Trabalho realizado 
em contexto de 
sessão síncrona e 
sessão assíncrona, da 
consecução das 
atividades propostas 
e compreensão dos 
conteúdos 
leccionados 1.2.3. 
 
Realização de 
trabalho prático 
instrumental: (em 
registo aúdio/visual e 
escrito dos alunos) 
1.2.3. 
 
Exercícios de aferição 
de conhecimentos 
das tarefas 
teórico/práticas 
atribuídas 1.2.3. 
 
Realização de 
Trabalho de Projeto 

 

Canta, a solo repertório variado com e sem 
acompanhamento instrumental 
Toca na flauta de bisel, a solo, repertório 
variado, controlando o tempo, o ritmo e a 
dinâmica, com progressiva destreza e 
confiança 
Incentivo à criatividade musical com o 
recurso à percussão corporal 

Compara diferentes características 
musicais em diferentes ambientes musicais 
Utiliza vocabulário musical em diversos 
contextos 

ATITUDES (50%) 

   - Empenho 
- Realização das 
tarefas/atividades propostas 
- Cumprimento de prazos 
- Participação ativa  
- Responsabilidade 
- Autonomia  

100% 

Adequa comportamentos em contextos de atividades 
síncronas e assíncronas;  
Interage com tolerância, empatia e responsabilidade; 
Solicita ao/à professor/a o esclarecimento das suas 
dúvidas; 
Trabalha individualmente com responsabilidade;   
Cumpre os prazos definidos para a entrega dos 
trabalhos; 
 

Observação 
síncrona/assíncrona  

 
Autoavaliação 

 

 

NOTAS: 
1. A avaliação deste 3º período será realizada, extraordinariamente, tendo em conta o contexto particular de cada 

aluno e de cada turma, de acordo com o Decreto-Lei nº14 – G/ 2020 de 13 de abril. 
 

2. A apreciação das tarefas/atividades/trabalhos propostos pelos professores será feita através de descritores de 
desempenho que serão comunicados aos alunos. 

 
O Coordenador de Departamento 

Paulo Cairrão 

Analisado na Reunião da Secção de Avaliação de 11 de maio de 2020  

Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico de 13 de maio de 2020  

 
 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 


