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Agrupamento de Escolas de Manteigas 
                                                                                   Critérios de Avaliação de Educação Musical - 2.º Ciclo do Ensino Básico                                               Ano letivo: 2022-2023 

Domínios/Temas de Referência 
(Conhecimentos, capacidades e atitudes) 80 % Perfil do aluno e ACPA¹ 

Técnicas e 
instrumentos de 

recolha de informação 
Valores do PASEO - 20% 

Domínios % AE: Conhecimentos, capacidades e atitudes 

 
 
 
 

Interpretação 
e 

Comunicação 

 
 
 
 

 
40% 

• Canta individualmente e em grupo repertório variado, 
evidenciando confiança e domínio básico da técnica vocal 
(A, B, C, D, E, G, H, J). 
 

• Toca individualmente e em grupo repertório variado com 
controle melódico, rítmico, de dinâmica e de elementos 
expressivos, com domínio básico da técnica instrumental (A, 
B, C, D, E, G, H, I, J). 
 

• Apresenta publicamente atividades artísticas em que se 
articula a música com outras áreas do conhecimento, com 
rigor artístico e controle emocional (A, C, D, E, F, G, H, I, J). 
 

Conhecedor/sabedor 
Culto/ Informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 

Crítico/analítico 
(A, B, C, D, G) 

 

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

 

Sistematizador 
Organizador 
(A, B, C, I, J) 

 

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) 

 

Respeitador da 
diferença/do outro 

(A, B, E, F, H) 
 

Cuidador de si e do outro 

- Grelhas de observação 
direta; 
 

- Gravações áudio; 
 

-Apresentações públicas; 
 

- Observação direta do 
domínio de técnicas de 
produção de sons e ritmos 
e capacidade de 
interpretar peças musicais 
(instrumental e vocal); 
 

- Observação direta do 
domínio e utilização de 
diferentes códigos e 
convenções de leitura, 
escrita e notação musicais; 
 

- Observação direta do 
domínio de técnicas 
simples de composição, 
improvisação e arranjos de 
melodias e ritmos; 
 

-Atividades 
interdisciplinares no 
âmbito dos DAC 
 

- Trabalhos individuais 
e/ou grupo 
 

RESPONSABILIDADE E 
INTEGRIDADE: 

 Ser assíduo 

 Ser pontual 

 Realizar as tarefas solicitadas 

 Trazer o material para a aula 

 Manter o material escolar em 
boas condições 

 

EXCELÊNCIA E EXIGÊNCIA: 

 Revelar boa capacidade de 
relacionamento 

 Cumprir as normas da sala de 
aula 

 

CURIOSIDADE, REFLEXÃO E 
INOVAÇÃO: 

 Manifestar iniciativa e 
inovação 

 Revelar pensamento reflexivo 
e capacidade crítica 
 

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO: 

 Participar de forma ordenada 
e oportuna 

 Respeitar a opinião dos 
outros 

 Cooperar com os colegas nas 
diversas atividades 

 Partilhar saberes 

 
 
Experimentação 

e 
Criação 

 
 
 

10% 

• Explora e desenvolve ideias sonoras e musicais partindo 
de determinados estímulos e temáticas e utilizando 
recursos técnico-artísticos elementares (A, C, D, F, H, I). 
 

• Improvisa e compõe pequenas composições e 
acompanhamentos simples, individualmente e/ou em 
grupo, utilizando diferentes recursos técnico-artísticos e 
códigos de notação (C, D, E, F, H, I, J). 
 

 
 
 
 

Apropriação 
e 

Reflexão 

 

 

 

30% 

• Utiliza o vocabulário específico da disciplina para 
descrever os aspetos musicais envolvidos nas suas 
experiências artísticas; (A, B, C, D, F, H, I). 
 

 Identifica características estilísticas, rítmicas, melódicas, 
harmónicas e formais (A, B, C, D, F, H, I). 
 

• Identifica e compreende as funções dos símbolos musicais 
(A, B, C, D, F, H, I). 
• Apropria-se e utiliza os diferentes códigos e convenções 
de leitura, escrita e notação musical (A, B, C, D, F, H, I). 
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• Compara criticamente diferentes culturas musicais e os 
contextos onde se inserem (A, B, C, D, F, H, I). 
 

• Relaciona a música com outras artes e áreas do saber. (A, 
B, C, D, F, H, I). 
 

(B, E, F, G) 
 

Autoavaliador 

(transversal às áreas) 

- Fichas de trabalho; 
 

- Fichas de avaliação 
formativa e sumativa; 
 

- Autoavaliação. 

 

 

LIBERDADE: 

 Realizar as tarefas de forma 
autónoma 

 Colocar dúvidas e opiniões 
 

1 Áreas de Competência do Perfil do aluno: A- Linguagens 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 e artística; I- Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e domínio do corpo. 

 

Descritores de desempenho 

nível Interpretação e comunicação Experimentação e criação Apropriação e reflexão 

5 - Canta, com muita facilidade, individualmente e em 

grupo, repertório variado com e sem acompanhamento 

instrumental, evidenciando confiança e domínio básico 

da técnica vocal. 

- Toca, com muita facilidade, individualmente e em 
grupo, repertório variado, controlando o tempo, o 
ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza e 
confiança. 

- Apresenta publicamente, com muita facilidade, 
atividades artísticas em que se articula a música com 
outras áreas do conhecimento.  

- Explora e desenvolve, com muita facilidade, ideias 

sonoras e musicais partindo de determinados 

estímulos e temáticas e utilizando recursos técnico-

artísticos elementares; 

- Improvisa e compõe, com muita facilidade, 

pequenas composições e acompanhamentos 

simples, individualmente e/ou em grupo, utilizando 

diferentes recursos técnico-artísticos e códigos de 

notação. 

 

 

- Utiliza, com muita facilidade, o vocabulário específico da 

disciplina para descrever os aspetos musicais envolvidos nas 

suas experiências artísticas; 

- Identifica, com muita facilidade, características estilísticas, 

rítmicas, melódicas, harmónicas e formais; 

- Identifica e compreende, com muita facilidade, as funções 

dos símbolos musicais; 

- Apropria-se e utiliza, com muita facilidade, os diferentes 

códigos e convenções de leitura, escrita e notação musical; 

- Compara, com muita facilidade, diferentes culturas musicais 

e os contextos onde se inserem; 

- Relaciona, com muita facilidade, a música com outras artes e  

áreas do saber. 

4 - Canta, com facilidade, individualmente e em grupo, 

repertório variado com e sem acompanhamento 

instrumental, evidenciando confiança e domínio básico 

da técnica vocal. 

- Toca, com facilidade, individualmente e em grupo, 
repertório variado, controlando o tempo, o ritmo e a 
dinâmica, com progressiva destreza e confiança. 

- Apresenta publicamente, com facilidade, atividades 

- Explora e desenvolve, com facilidade, ideias sonoras 

e musicais partindo de determinados estímulos e 

temáticas e utilizando recursos técnico-artísticos 

elementares; 

- Improvisa e compõe, com facilidade, pequenas 

composições e acompanhamentos simples, 

individualmente e/ou em grupo, utilizando diferentes 

recursos técnico-artísticos e códigos de notação. 

- Utiliza, com facilidade, o vocabulário específico da 

disciplina para descrever os aspetos musicais envolvidos nas 

suas experiências artísticas; 

- Identifica, com facilidade, características estilísticas, 

rítmicas, melódicas, harmónicas e formais; 

- Identifica e compreende, com facilidade, as funções dos 

símbolos musicais; 

- Apropria-se e utiliza, com facilidade, os diferentes códigos e 
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artísticas em que se articula a música com outras áreas 
do conhecimento. 

 convenções de leitura, escrita e notação musical; 

- Compara, com facilidade, diferentes culturas musicais e os 

contextos onde se inserem; 

- Relaciona, com facilidade, a música com outras artes e  áreas 

do saber. 

3 - Canta, satisfatoriamente, individualmente e em grupo, 

repertório variado com e sem acompanhamento 

instrumental, evidenciando confiança e domínio básico 

da técnica vocal. 

- Toca, satisfatoriamente, individualmente e em 
grupo, repertório variado, controlando o tempo, o 
ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza e 
confiança. 

- Apresenta, satisfatoriamente, atividades artísticas 
em que se articula a música com outras áreas do 
conhecimento. 

- Explora e desenvolve, satisfatoriamente, ideias 

sonoras e musicais partindo de determinados 

estímulos e temáticas e utilizando recursos técnico-

artísticos elementares; 

- Improvisa e compõe, satisfatoriamente, pequenas 

composições e acompanhamentos simples, 

individualmente e/ou em grupo, utilizando diferentes 

recursos técnico-artísticos e códigos de notação. 

 

- Utiliza, satisfatoriamente, o vocabulário específico da 

disciplina para descrever os aspetos musicais envolvidos nas 

suas experiências artísticas; 

- Identifica, satisfatoriamente, características estilísticas, 

rítmicas, melódicas, harmónicas e formais; 

- Identifica e compreende, satisfatoriamente, as funções dos 

símbolos musicais; 

- Apropria-se e utiliza, satisfatoriamente, os diferentes 

códigos e convenções de leitura, escrita e notação musical; 

- Compara, satisfatoriamente, diferentes culturas musicais e 

os contextos onde se inserem; 

- Relaciona, satisfatoriamente, a música com outras artes e  

áreas do saber. 

2 - Raramente canta … 

- Raramente toca … 

- Raramente apresenta … 

- Raramente explora … 

- Raramente improvisa … 

- Raramente compõe … 

- Raramente utiliza … 

- Raramente identifica características … 

- Raramente identifica e compreende … 

- Raramente apropria-se … 

- Raramente compara … 

- Raramente relaciona … 

1 - Não canta … 

- Não toca … 

- Não apresenta … 

- Não explora … 

- Não improvisa … 

- Não compõe … 

- Não utiliza … 

- Não identifica características … 

- Não identifica e compreende … 

- Não se apropria … 

- Não compara … 

- Não relaciona … 
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