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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ÁREA CURRICULAR DE EDUCAÇÃO MUSICAL
2.º CICLO – 2018/2019
CRITÉRIOS GERAIS
DE AVALIAÇÃO

Interpretação e
Comunicação
20%

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

Canta sozinho ou em grupo com precisão técnico
artística.
Toca pelo menos um instrumento musical, utilizando
diversas técnicas instrumentais.
apresenta

diversas

peças

Explora e manipula o som através de diferentes
tecnologias acústicas e eletrónicas.
Reconhece auditivamente um âmbito de conceitos e
qualidades dos sons.
Analisa obras de diferentes culturas musicais,
utilizando vocabulário apropriado.
Lê e escreve em notação convencional e não
convencional.
Identifica, compara estilos e géneros musicais.

Culturas Musicais nos
Contextos
5%

Investiga funções e significados da música nas
sociedades.
Relaciona a música com as outras áreas do saber

Conhecimento 30 %

Competências de

Produz material escrito, audiovisual ou multimédia,
utilizando vocabulário apropriado.

Trabalho de grupo e individual

Improvisa ritmos, melodias e acompanhamentos.

Avaliação Prática Instrumental

Perceção sonora e
Musical
20

e

Fichas de avaliação

Criação e
Experimentação
5%

Compõe, arranja
musicais.

Grelha de observação das Competências Musicais

Subdomínios 50 %

Apresenta publicamente interpretações musicais.

Responde corretamente às questões.

Adquire e aplica
conhecimentos
30%

Aplica conhecimentos lecionados.

Define conceitos.
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CRITÉRIOS GERAIS DE

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS

AVALIAÇÃO

INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO

Assiduidade – 2%
RESPONSABILIDADE 6% Pontualidade – 1%

Participa nas tarefas propostas - 1%
Empenha-se na execução das tarefas – 1%
EMPENHO 6%

Responde corretamente às questões do professor –
2%
Coloca as dúvidas ao professor. (Identifica as suas
dúvidas e dificuldades) – 2%
Está atento nas aulas – 2%

COMPORTAMENTO 6%

Grelha de observação
de comportamento e Atitudes

COMPETÊNCIAS DE ATITUDE 20%

Traz o material necessário – 3%

Usa corretamente as regras estabelecidas de
comportamento dentro da sala de aula – 3%
Coopera com os colegas e com o professor – 1%

NORMAS DE SEGURANÇA
PESSOAL E COLETIVA E
DE HIGIENE 2%

Respeita o material de música / arrumação - 1%
Respeita as normas de segurança pessoal e coletiva
e higiene – 1%

Obs. As percentagens indicadas nos Subdomínios (50%) e nas Competências de Conhecimentos
(30%) serão distribuídos pelos Critérios Gerais e Específicos de Avaliação, consoante os que foram
realizados, observados e avaliados.
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