
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MUSICAL 
 

ANO LETIVO: 2022/2023 
 

DOMÍNIOS 
PONDERAÇÕES 

 
 

 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 
DESCRITORES 

DO PERFIL DO ALUNO 

 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 
 

 
Interpretação  

e 
 Comunicação 

 
50% 

  Canta individualmente e em grupo repertório variado com e sem 
acompanhamento instrumental, evidenciando confiança e domínio básico 
da técnica vocal; 

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

  Apresenta publicamente atividades artísticas em que se articula a 
música com outras áreas do conhecimento, com rigor artístico e controle 
emocional.  

 
Indagador/Investigador 

             (C, D, F, H, I) 
 
Respeitador da diferença/ do 

outro 
(A, B, E, F, H) 

 
Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 
 
Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Criativo/ Crítico/ Analítico 

(A, B, C, D G, J) 
 

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

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

 
Participativo/ colaborador 

(B, C, D, E, F) 
 

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

 
 

 Grelha de observação 
direta: 
   - do domínio de técnicas de 
produção de sons e ritmos e 
capacidade de interpretar 
peças musicais (instrumental e 
vocal);  
  - do domínio de técnicas 
simples de composição, 
improvisação e arranjos de 
melodias e ritmos; 
 
 Fichas de avaliação 
diagnóstica, formativa e 
sumativa; 
 
 Domínio da análise, 
descrição, compreensão e 
avaliação auditiva de produtos 
e processos musicais;  
 
 Domínio e utilização de 
diferentes códigos e 
convenções de leitura, escrita 
e notação musicais; 
 
 Grelhas de autoavaliação 

 
 

Experimentação  
e  

Criação 
 

20% 
 

 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. 

 
 
 

Apropriação  
e  

Reflexão 
 

30% 

 Utiliza o 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;  

 Apropria-se e utiliza 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. 

. 
 

 


