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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2022/2023 – DISCIPLINA – EDUCAÇÃO MUSICAL/ MÚSICA – 2º E 3º CICLOS 
 

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais e o Perfil dos Alunos. A avaliação assume um carácter 
contínuo e sistemático, espelhando a evolução manifestada pelo aluno ao longo do ano. 
Domínios  

Perfil de Aprendizagens específicas 
Ponderação Descritores do Perfil do 
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Processos e Instrumentos de 
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que poderão ser utilizados 
entre outros 
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EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO  

-Improvisa peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da música 
(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma), utilizando diferentes recursos/ técnicas/ 
tecnologias;  
-Compõe peças musicais com diversos propósitos, combinando e manipulando vários 
elementos da música, utilizando recursos diversos;  
-Mobiliza as aprendizagens de diferentes áreas do conhecimento para a construção do seu 
referencial criativo (reflexão crítica sobre o que foi feito justificando os comentários);  
-Explora e desenvolve ideias sonoras e musicais.  

35% 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado (A, B, G, 
I, J) 

Criativo/Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G, J) - Grelhas de observação direta 

dos organizadores/domínios 
- Grelhas de avaliação 
instrumental e vocal 
- Grelhas de avaliação da 
composição/improvisação 
- Grelhas criteriais 
- Fichas de Avaliação escrita/ 
digitais 
- Questões de aula 
- Fichas de registos escritos de 
autoavaliação 
- Participação em atividades 
organizadas no âmbito da 
disciplina 
- Trabalhos individuais/grupo 
- Apresentações orais 
- Fichas de trabalho 
- Prestações e trabalhos 
desenvolvidos pelo aluno na 
aula e fora dela 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

-Canta a solo e em grupo, com e sem acompanhamento instrumental, evidenciando 
confiança e domínio básico da técnica vocal;  
-Toca a solo e em grupo diversos instrumentos musicais controlando o tempo, o ritmo e a 
dinâmica, com progressiva destreza e confiança;  
-Interpreta, através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes;  
-Mobiliza sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados;  
-Cumpre e participa nas atividades artísticas propostas e apresenta-as publicamente 
articulando a música com outras áreas do conhecimento;  
- Investiga/ pesquisa diferentes tipos de interpretações musicais/ intérpretes;  
-Demonstra respeito pela diferença (humana, cultural,…)  
-Respeita a opinião dos docentes e dos colegas relativamente às suas performances e à dos 
outros.  

35% 

Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I)  

Respeitador da diferença/ 
do outro (A, B, E, F, H) 

Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, I, J) 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

-Compara características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, tímbricas 
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/ pesquisa diferentes aspetos ligados à música apresentando os materiais 
necessários atempadamente; 
-Compara criticamente estilos e géneros musicais de forma autónoma e responsável;  
-Relaciona a sua experiência musical com outras áreas do conhecimento, através de 
atividades diversificadas que integram e potenciem a transversalidade do saber;  
-Identifica criticamente a música, enquanto modo de conhecer e dar significado ao mundo, 
relacionando-a com o seu dia a dia e os seus mundos pessoais e sociais;  
 

30% 

Questionador (A, F, G, I, J)  

Comunicador (A, B, D, E, H) 

Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

 Autoavaliador (transversal 
às áreas)  

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (ACPA) 

 
A. Linguagens e textos 
B. Informação e comunicação 
C. Raciocínio e resolução de problemas 

D. Pensamento crítico e pensamento criativo 
E. Relacionamento interpessoal 
F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G. Bem-estar, saúde e ambiente 

H. Sensibilidade estética e artística 
I. Saber científico, técnico e tecnológico 
J. Consciência e domínio do corpo 
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