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Critérios de Avaliação e Ponderação     

Ensino Básico: 2.º ciclo 

Critérios de Avaliação da Disciplina de Educação Musical                                                                            Ano letivo 2019/ 2020 
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Responsabilidade 
e integridade 

4% 

Respeitar-se a si próprio e aos outros. 
Agir eticamente. 
Consciencializar-se da obrigação de responder pelas 
próprias ações. 
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Observação direta 
 
 

Autoavaliação 

Excelência e 
exigência 

4% 
Aspirar ao trabalho bem feito. 
Ser perseverante. 
Ser sensível e solidário. 

Curiosidade, 
reflexão e 
inovação 

4% 

Querer aprender mais. 
Desenvolver o pensamento reflexivo, crítico e criativo. 
Procurara novas soluções a aplicá-las. 

Cidadania e 
Participação 

4% 
Respeitar a diversidade humana e cultural. 
Respeitar e proteger o meio ambiente. 
Ser interventivo e empreendedor. 

Liberdade 4% 

Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos 
humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, no 
respeito mutuo, na livre escolha e no bem comum. 
 

Domínios/ Ponderação Descritores de desempenho 
ÁC  
PA 

Instrumentos 
de Avaliação 
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Apropriação e Reflexão 
-  

 
35% 

•Utiliza vocabulário específico da disciplina para 
descrever os aspetos musicais envolvidos nas 
suas experiências artísticas; 
• Identifica características estilísticas, rítmicas, 
melódicas, harmónicas e formais;  
•Identifica e compreende as funções dos 
símbolos musicais 
 •Apropriação e utilização os diferentes códigos 
e convenções de leitura, escrita e notação 
musical;  
 • Compara criticamente diferentes culturas 
musicais e os contextos onde se inserem;  
 •Relaciona a música com outras artes e áreas 
do saber. 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

I 
 

 
 

• - Fichas de 
avaliação 
formativa e 
sumativa; 

•  

- Dados 
recolhidos 
através da 
Observação 
Direta 
relativamente à 
concretização das 
tarefas propostas 
em sala de aula; 
 
 

- Execução 
instrumental/ 
projetos 
concretizados/indi
vidualmente 
ou em grupo; 
 
 

- Participação oral 
       

•  

Interpretação e Comunicação 
 

35% 

 
•Canta individualmente e em grupo repertório 
variado com controle melódico, rítmico, de 
dinâmica e de elementos expressivos, com 
domínio básico da técnica instrumental; 
• Toca individualmente e em grupo repertório 
variado com controle melódico, rítmico, de 
dinâmica e de elementos expressivos, com 
domínio básico da técnica instrumental; 
• Apresenta publicamente atividades artísticas 
em que se articula a música com outras áreas do 
conhecimento, com rigor artístico e controle 
emocional. 

Experimentação e Criação 
 

10% 

• Explora e desenvolve ideias sonoras e 
musicais partindo de determinados estímulos e 
temáticas e utilizando recursos técnico-artísticos 
elementares; 
• Improvisa e compõe pequenas composições e 
acompanhamentos simples, individualmente e 
em grupo, utilizando diferentes recursos técnico-
artísticos e códigos de notação.  

Legenda: ÁCPA  Áreas de Competência do Perfil do Aluno: A- Linguagem e textos; B- Informação e comunicação; 

C- Raciocínio e resolução de problemas; D- Pensamento crítico e criativo; E- Relacionamento interpessoal; F- Desenvolvimento 
pessoal e autonomia; G - Bem estar, saúde e ambiente; H- Sensibilidade estética; I- Saber cientifico, técnico e tecnológico 

Domínios/ Ponderação Descritores de desempenho 
AC
PA 

Instrumentos de 
Avaliação 
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1- Material mínimo necessário à disciplina 

 
Caderneta escolar, caderno de registo diário (folhas com pautas musicais e folhas de linhas), material de 
escrita (esferográfica, lápis, borracha e afia-lápis), flauta de bisel soprano (de preferência da marca 
HONHER), manual e caderno de atividades “100% Música” do 5º e 6º ano respetivamente. 
 

 
2- Terminologia a utilizar nos instrumentos de avaliação: 

 
Ensino Básico 

 

QUALITATIVA 
QUANTITATIVA/ 

PERCENTUAL 

Insuficiente [0, 49%] 

Suficiente [50%, 69%] 

Bom [70%, 89%] 

Muito Bom [90%, 100%] 

 
 

3- Fórmulas a aplicar nos 2º e 3º Períodos 
 
 
 

➢ 2º Período:       
 
   

• CF% 1ºPeríodo + 2 x CF% 2ºPeríodo 
                                           3 
 
 
 

➢ 3º Período: 
 
 

• CF% 1ºPeríodo + 2 x CF% 2ºPeríodo + 2 xCF% 3ºPeríodo 
                                                               5 

 
 
 
CF – Classificações obtidas nos vários instrumentos de avaliação ao longo do período. 
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Perfil de Aprendizagem/Desempenho dos Alunos de Educação Musical (2.º Ciclo 2019-20) 

 
Domínios 

Níveis de desempenho 

Muito insuficiente 
0-10% Nível 1  

Insuficiente 
20%-49% Nível 2 

Suficiente 
50%-69% Nível 3 

Bom 
70%-89% Nível 4 

Muito bom 
90%-100% Nível 5 
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•Não revela 
conhecimento que 
lhe permita a 
utilização de 
vocabulário 
específico da 
disciplina para 
descrever os 
aspetos musicais 
envolvidos nas suas 
experiências 
artísticas; 
• Não revela 
conhecimento que 
lhe permita 
identificar 
características 
estilísticas, rítmicas, 
melódicas, 
harmónicas e 
formais;  
•Não revela 
conhecimento que 
lhe permita  
identificar e 
compreende as 
funções dos 
símbolos musicais 
 •Não revela 
conhecimento que 
lhe permita 
apropriação e 
utilização os 
diferentes códigos e 
convenções de 
leitura, escrita e 
notação musical;  
 • Não revela 
conhecimento que 
lhe permita 
comparar 
criticamente 
diferentes culturas 
musicais e os 
contextos onde se 
inserem;  
 •Não revela 
conhecimento para 
relacionar a música 
com outras artes e 
áreas do saber. 
 

•Revela pouco 
conhecimento que 
lhe permita a 
utilização de 
vocabulário 
específico da 
disciplina para 
descrever os 
aspetos musicais 
envolvidos nas suas 
experiências 
artísticas; 
• Revela pouco 
conhecimento que 
lhe permita 
identificar 
características 
estilísticas, rítmicas, 
melódicas, 
harmónicas e 
formais;  
•Revela pouco 
conhecimento que 
lhe permita  
identificar e 
compreende as 
funções dos 
símbolos musicais 
 •Revela pouco 
conhecimento que 
lhe permita 
apropriação e 
utilização os 
diferentes códigos e 
convenções de 
leitura, escrita e 
notação musical;  
 • Revela pouco 
conhecimento que 
lhe permita comparar 
criticamente 
diferentes culturas 
musicais e os 
contextos onde se 
inserem;  
 •Revela pouco 
conhecimento para 
relacionar a música 
com outras artes e 
áreas do saber. 

•Revela  
conhecimento que 
lhe permite a 
utilização de 
vocabulário 
específico da 
disciplina para 
descrever os 
aspetos musicais 
envolvidos nas 
suas experiências 
artísticas; 
• Revela  
conhecimento que 
lhe permite 
identificar 
características 
estilísticas, 
rítmicas, 
melódicas, 
harmónicas e 
formais;  
•Revela  
conhecimento que 
lhe permite  
identificar e 
compreende as 
funções dos 
símbolos musicais 
 •Revela  
conhecimento que 
lhe permite 
apropriação e 
utilização os 
diferentes códigos 
e convenções de 
leitura, escrita e 
notação musical;  
 • Revela  
conhecimento que 
lhe permite 
comparar 
criticamente 
diferentes culturas 
musicais e os 
contextos onde se 
inserem;  
 •Revela  
conhecimento 
para relacionar a 
música com outras 
artes e áreas do 
saber. 

•Revela  bom 
conhecimento que 
lhe permite a 
utilização de 
vocabulário 
específico da 
disciplina para 
descrever os 
aspetos musicais 
envolvidos nas suas 
experiências 
artísticas; 
• Revela bom 
conhecimento que 
lhe permite 
identificar 
características 
estilísticas, rítmicas, 
melódicas, 
harmónicas e 
formais;  
•Revela  bom 
conhecimento que 
lhe permite  
identificar e 
compreende as 
funções dos 
símbolos musicais 
 •Revela  bom 
conhecimento que 
lhe permite 
apropriação e 
utilização os 
diferentes códigos e 
convenções de 
leitura, escrita e 
notação musical;  
 • Revela  bom 
conhecimento que 
lhe permite 
comparar 
criticamente 
diferentes culturas 
musicais e os 
contextos onde se 
inserem;  
 •Revela bom 
conhecimento para 
relacionar a música 
com outras artes e 
áreas do saber. 

•Revela  claramente 
conhecimento que 
lhe permite a 
utilização de 
vocabulário 
específico da 
disciplina para 
descrever os 
aspetos musicais 
envolvidos nas suas 
experiências 
artísticas; 
• Revela bom 
conhecimento que 
lhe permite 
identificar 
características 
estilísticas, rítmicas, 
melódicas, 
harmónicas e 
formais;  
•Revela  bom 
conhecimento que 
lhe permite  
identificar e 
compreende as 
funções dos 
símbolos musicais 
 •Revela  bom 
conhecimento que 
lhe permite 
apropriação e 
utilização os 
diferentes códigos e 
convenções de 
leitura, escrita e 
notação musical;  
 • Revela  bom 
conhecimento que 
lhe permite 
comparar 
criticamente 
diferentes culturas 
musicais e os 
contextos onde se 
inserem;  
 •Revela bom 
conhecimento para 
relacionar a música 
com outras artes e 
áreas do saber. 
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• Não revela 
conhecimento para 
cantar 
individualmente e em 
grupo repertório 
variado com 
controle melódico, 
rítmico, de dinâmica e 
de elementos 
expressivos, com 
domínio básico da 
técnica 
instrumental; 
• Não revela 
conhecimento para 
tocar 
individualmente e 
em grupo repertório 
variado com 
controle melódico, 
rítmico, de dinâmica 
e de elementos 
expressivos, com 
domínio básico da 
técnica 
instrumental; 
• Não revela 
conhecimento para 
apresentar 
publicamente 
atividades artísticas 
em que se 
articula a música 
com outras áreas do 
conhecimento, com 
rigor artístico e 
controle emocional. 

• Revela pouco 
conhecimento para 
cantar individualmente 
e em grupo repertório 
variado com 
controle melódico, 
rítmico, de dinâmica e 
de elementos 
expressivos, com 
domínio básico da 
técnica 
instrumental; 
• Não pouco 
conhecimento para 
tocar individualmente 
e em grupo 
repertório variado 
com 
controle melódico, 
rítmico, de dinâmica 
e de elementos 
expressivos, com 
domínio básico da 
técnica instrumental; 
• Revela pouco 
conhecimento para 
apresentar 
publicamente 
atividades artísticas 
em que se 
articula a música 
com outras áreas do 
conhecimento, com 
rigor artístico e 
controle emocional. 

•Revela 
conhecimento para 
cantar 
individualmente e 
em grupo repertório 
variado com 
controle melódico, 
rítmico, de dinâmica 
e de elementos 
expressivos, com 
domínio básico da 
técnica 
instrumental; 
• Revela 
conhecimento 
para tocar 
individualmente e 
em grupo 
repertório variado 
com 
controle melódico, 
rítmico, de 
dinâmica e de 
elementos 
expressivos, com 
domínio básico da 
técnica 
instrumental; 
• Revela 
conhecimento 
para apresentar 
publicamente 
atividades 
artísticas em que 
se articula a 
música com outras 
áreas do 
conhecimento, 
com rigor artístico 
e controle 
emocional. 

•Revela bom 
conhecimento  
para cantar 
individualmente e 
em grupo repertório 
variado com 
controle melódico, 
rítmico, de dinâmica 
e de elementos 
expressivos, com 
domínio básico da 
técnica 
instrumental; 
• Revela bom 
conhecimento para 
tocar 
individualmente e 
em grupo repertório 
variado com 
controle melódico, 
rítmico, de dinâmica 
e de elementos 
expressivos, com 
domínio básico da 
técnica instrumental; 
• Revela bom 
conhecimento para 
apresentar 
publicamente 
atividades artísticas 
em que se articula a 
música com outras 
áreas do 
conhecimento, com 
rigor artístico e 
controle emocional. 

•Revela claramente 
conhecimento  
para cantar 
individualmente e em 
grupo repertório 
variado com 
controle melódico, 
rítmico, de dinâmica e 
de elementos 
expressivos, com 
domínio básico da 
técnica 
instrumental; 
• Revela claramente 
conhecimento para 
tocar 
individualmente e 
em grupo repertório 
variado com 
controle melódico, 
rítmico, de dinâmica 
e de elementos 
expressivos, com 
domínio básico da 
técnica 
instrumental; 
• Revela claramente 
conhecimento para 
apresentar 
publicamente 
atividades artísticas 
em que se articula a 
música com outras 
áreas do 
conhecimento, com 
rigor artístico e 
controle emocional. 
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• Não revela 
conhecimentos que 
lhe permitam 
explorar e 
desenvolver ideias 
sonoras e musicais 
partindo de 
determinados 
estímulos e 
temáticas e 
utilizando recursos 
técnico-artísticos 
elementares; 
•Não revela 
conhecimentos que 
lhe permitam 
improvisar e compor 
pequenas 
composições e 
acompanhamentos 
simples, 
individualmente e 
em grupo, utilizando 
diferentes recursos 
técnico-artísticos e 
códigos de notação. 

• Revela poucos 
conhecimentos que 
lhe permitam 
explorar e 
desenvolver ideias 
sonoras e musicais 
partindo de 
determinados 
estímulos e 
temáticas e 
utilizando recursos 
técnico-artísticos 
elementares; 
•Revela poucos 
conhecimentos que 
lhe permitam 
improvisar e compor 
pequenas 
composições e 
acompanhamentos 
simples, 
individualmente e em 
grupo, utilizando 
diferentes recursos 
técnico-artísticos e 
códigos de notação. 

• Revela  
conhecimento que 
lhe permite 
explorar e 
desenvolver ideias 
sonoras e 
musicais partindo 
de determinados 
estímulos e 
temáticas e 
utilizando 
recursos técnico-
artísticos 
elementares; 
•Revela  
conhecimento que 
lhe permite 
improvisar e 
compor pequenas 
composições e 
acompanhamentos 
simples, 
individualmente e 
em grupo, 
utilizando 
diferentes 
recursos técnico-
artísticos e 
códigos de 
notação. 

• Revela  bom 
conhecimento que 
lhe permite explorar 
e desenvolver ideias 
sonoras e musicais 
partindo de 
determinados 
estímulos e 
temáticas e 
utilizando recursos 
técnico-artísticos 
elementares; 
•Revela bom  
conhecimento que 
lhe permite 
improvisar e compor 
pequenas 
composições e 
acompanhamentos 
simples, 
individualmente e 
em grupo, utilizando 
diferentes recursos 
técnico-artísticos e 
códigos de notação. 

• Revela claramente 
conhecimento que 
lhe permite explorar 
e desenvolver ideias 
sonoras e musicais 
partindo de 
determinados 
estímulos e 
temáticas e 
utilizando recursos 
técnico-artísticos 
elementares; 
•Revela claramente  
conhecimento que 
lhe permite 
improvisar e compor 
pequenas 
composições e 
acompanhamentos 
simples, 
individualmente e 
em grupo, utilizando 
diferentes recursos 
técnico-artísticos e 
códigos de notação. 

16 outubro de 2019 
Grupo de Recrutamento 250 – Educação Musical 


