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Experimentação e Criação 

O aluno improvisa combinando e 
manipulando com criatividade 
vários elementos da música. 

O aluno improvisa combinando 
e manipulando com alguma 
criatividade vários elementos 
da música. 

O aluno improvisa 
combinando e 
manipulando vários 
elementos da música. 

O aluno improvisa com 
alguma dificuldade 
combinando e manipulando 
vários elementos da música. 

A. Linguagem e textos; B. Informação 
e comunicação; H. Sensibilidade e 
estética artística; I. Saber científico, 
técnico e tecnológico; J. Consciência e 
domínio do corpo. 

  

O aluno desenvolve com 
autonomia e com facilidade, 
situações de ser capaz de organizar 
e selecionar, sons com os quais 
elabora sequências que se 
traduzem em composições ou 
criações musicais. 

O aluno desenvolve com 
autonomia e alguma facilidade, 
situações de ser capaz de 
organizar e selecionar sons 
com os quais elabora 
sequências que se traduzem 
em composições ou criações 
musicais. 

O aluno desenvolve com 
alguma autonomia, em 
situações de ser capaz de 
organizar e selecionar 
qualquer tipo de 
organização sonora com 
alguma dificuldade. 

O aluno ainda não 
desenvolve com autonomia 
suficiente, em situações de 
ser capaz de organizar e 
selecionar qualquer tipo de 
organização sonora. 

O aluno mobiliza o conhecimento 
em contextos variados com 
bastante facilidade, aplicando-o a 
novas situações. 

O aluno mobiliza o 
conhecimento em contextos 
variados com alguma facilidade 
aplicando-o a novas situações. 

O aluno mobiliza o 
conhecimento em 
contextos variados e 
nem sempre o aplica a 
novas situações. 

O aluno ainda não mobiliza 
minimamente o 
conhecimento em contextos 
variados. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Interpretação e Comunicação 

O aluno consegue cantar toda a 
canção do início ao fim sem se 
enganar com ritmo, afinação e 
expressão. 

O aluno consegue cantar toda 
a canção do início ao fim sem 
se enganar, com ritmo e 
afinação. 

O aluno consegue cantar 
a melodia e a letra do 
início ao fim e consegue 
recuperar quando 
existem hesitações. 

O aluno ainda não consegue 
cantar a melodia e a letra do 
início ao fim e não consegue 
recuperar quando existem 
hesitações. 

 
 
 
 
A. Linguagem e textos; B. Informação 
e comunicação; D. Pensamento 
crítico e pensamento criativo; E. 
Relacionamento interpessoal; F. 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia; H. Sensibilidade e 
estética artística; I. Saber científico, 
técnico e tecnológico; J. Consciência e 
domínio do corpo. 
 
 
  
 

 

O aluno consegue tocar flauta com 
correção de leitura, execução 
instrumental e qualidade sonora. 

O aluno consegue tocar flauta 
com afinação, ritmo e boa 
sonoridade. 

O aluno consegue tocar 
flauta com afinação. 

O aluno ainda não consegue 
tocar flauta com destreza 
motora e afinação. 

O aluno consegue tocar do início 
ao fim realçando aspetos da obra 
com coordenação e autonomia. 

O aluno consegue tocar do 
início ao fim sem hesitações. 

O aluno consegue tocar 
do início ao fim, mas 
revela hesitações no 
ritmo e nas notas. 

O aluno ainda não consegue 
tocar do início ao fim, revela 
muitas hesitações no ritmo e 
nas notas. 

O aluno exprime-se com 
originalidade e de forma criativa 
(canto, execução instrumental e 
movimento corporal). 

O aluno exprime-se com 
originalidade (canto, execução 
instrumental e movimento 
corporal). 

O aluno exprime-se com 
alguma originalidade 
(canto, execução 
instrumental e 
movimento corporal). 

O aluno ainda não revela 
criatividade (canto, execução 
instrumental e movimento 
corporal). 
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Apropriação e Reflexão 

O aluno identifica, relaciona e 
aplica com muita facilidade 
conceitos musicais: Timbre, 
Dinâmica, Ritmo, Altura; Forma. 
Consegue reconhecer alterações 
tímbricas, rítmicas e melódicas 
com facilidade. 

O aluno identifica, relaciona e 
aplica com alguma facilidade 
conceitos musicais: Timbre, 
Dinâmica, Ritmo, Altura; 
Forma. Consegue reconhecer 
alterações tímbricas, rítmicas e 
melódicas com alguma 
facilidade. 

O aluno identifica, 
relaciona e aplica com 
algumas lacunas 
conceitos musicais: 
Timbre, Dinâmica, Ritmo, 
Altura; Forma. Consegue 
reconhecer alterações 
tímbricas, rítmicas e 
melódicas com algumas 
dificuldades 

O aluno ainda não identifica, 
relaciona e aplica conceitos 
musicais de forma 
minimamente satisfatória. 

 
 
 
 
 
A. Linguagem e textos; B. Informação 
e comunicação; D. Pensamento 
crítico e pensamento criativo; E. 
Relacionamento interpessoal; F. 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia; H. Sensibilidade e 
estética artística; I. Saber científico, 
técnico e tecnológico;  

O aluno consegue com facilidade 
identificar características da 
música portuguesa e do mundo. O 
aluno consegue identificar com 
facilidade conceitos musicais em 
obras de diferentes géneros, 
épocas e culturas. 

O aluno consegue com alguma 
facilidade identificar 
características da música 
portuguesa e do mundo. O 
aluno consegue identificar com 
alguma facilidade conceitos 
musicais em obras de 
diferentes géneros, épocas e 
culturas. 

O aluno consegue com 
algumas lacunas 
identificar características 
da música portuguesa e 
do mundo. O aluno 
consegue identificar 
alguns conceitos 
musicais em obras de 
diferentes géneros, 
épocas e culturas. 

O aluno ainda não consegue 
identificar características da 
música portuguesa e do 
mundo. O aluno ainda não 
consegue identificar alguns 
conceitos musicais em obras 
de diferentes géneros, 
épocas e culturas. 

 

De acordo com o artigo 18º do Dec. Lei 223-A/2018  

“2 - Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância com as Aprendizagens 

Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”.  

 

A Coordenadora de Departamento 

Cátia Ponte 
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