
 

 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MUSICAL – 2.º CICLO 

 

6.º ANO 

DOMÍNIOS 
FATOR DE 

PONDERAÇÃO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

30% 

-Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas  
                                   Peças musicais de épocas, estilos e 
géneros musicais diversificados.  

-Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para 
documentar, descrever e comparar diversas peças musicais.  

-Investigar diferentes tipos de interpretações escutadas e observadas 
em espetáculos musicais (concertos, bailados, teatros musicais, óperas 
e outros), ao vivo ou gravados, de diferentes tradições e épocas 
utilizando vocabulário apropriado.  

-Comparar criticamente estilos e géneros musicais, tendo em conta os 
enquadramentos socioculturais do passado e do presente.  

-Relacionar a sua experiência musical com outras áreas do 
conhecimento, através de atividades diversificadas que integrem e 
potenciem a transversalidade do saber.  

-Identificar 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. 

Conhecedor; 

Sabedor;  

Culto;  

Informado; 

Crítico, 

Comunicador; 

Autoavaliador; 

Participativo; 

Colaborador; 

Responsável; 

Autónomo; 

 

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

  -Envolvimento do aluno em 
ações individuais, de grupo, 
disciplinares e 
transdisciplinares. 

- Valoriza-se uma postura 
ativa e responsável ao nível 
das atividades de pesquisa / 
investigação; organização, 
registo e comunicação; 
planeamento; 

- Experimentação/execução 

- Grelhas de observação e 
registo (processo); 

 -Análise e registo do 
resultado final; 

- Apresentação (auto e 
heteroavaliação), individual 
e/ou em grupo; 

 - Fichas de avaliação 
formativa; 

-  Grelhas de registo e de 
observação do professor . 

  



 

 

 

 

DOMÍNIOS 
FATOR DE 

PONDERAÇÃO 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS ALUNOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

INTERPRETAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
30% 

- Cantar, a solo e em grupo, a uma e duas vozes, repertório variado 
com e sem acompanhamento instrumental, evidenciando confiança e 
domínio básico da técnica vocal.  

- Tocar diversos instrumentos acústicos e eletrónicos, a solo e em 
grupo, repertório variado, controlando o tempo, o ritmo e a dinâmica, 
com progressiva destreza e confiança.  

- Interpretar, através do movimento corporal, contextos musicais 
contrastantes.  

- Mobilizar sequências de movimentos corporais em contextos 
musicais diferenciados.  

- Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a 
música com outras áreas do conhecimento.  

 

Criativo; 

Critico; 

Analítico; 

Indagador; 

Investigador. 

Comunicador; 

Autoavaliador; 

Participativo; 

Colaborador; 

Responsável; 

Autónomo; 

(A, B, C, D, G, F, H, I) 

  -Envolvimento do aluno em 
ações individuais, de grupo, 
disciplinares e 
transdisciplinares. 

- Valoriza-se uma postura 
ativa e responsável ao nível 
das atividades de pesquisa / 
investigação; organização, 
registo e comunicação; 
planeamento; 

- Experimentação/execução 

- Grelhas de observação e 
registo (processo) 

 -Análise e registo do 
resultado final; 

- Apresentação (auto e 
heteroavaliação), individual 
e/ou em grupo; 

 - Fichas de avaliação 
formativa;  

 - Grelhas de registo e de 
observação do professor. 

EXPERIMENTAÇÃO E 

CRIAÇÃO 

20% 

 

-                                                           
                                                                        
                                                                  
                                                                       
                                                         

-                                                            
                                                                 
forma, timbres e texturas), utilizando recursos diversos (voz, corpo, 
objetos sonoros, instrumentos musicais, tecnologias e software).  

-Mobilizar aprendizagens de diferentes áreas do conhecimento para a 
construção do seu referencial criativo. 

Indagador; 

Investigador; 

Respeitador da 
diferença/do outro; 

Sistematizador; 

Organizador; 

Questionador. 

Comunicador; 

Autoavaliador; 

Participativo; 

Colaborador; 

Responsável; 

Autónomo; 

(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) 

  



 

 

 

 

 

                             Atitudes – 20% 
 

Responsabilidade 

 Ser assíduo e pontual; 
 Participar nas aulas; 
 Executar as tarefas propostas; 
 Cumprir os prazos; 
 Acatar as regras acordadas; 
 Cuidar/higienizar os seus materiais e espaço de trabalho. 

 
10% 

 
Autonomia 

 Desenvolver mecanismos de autorregulação; 
 Reconhecer as dificuldades, tentando superá-las, bem como as 

aprendizagens realizadas; 
 Encontrar novas soluções e aplicá-las. 

 
5% 

 
Cooperação 

 Solicitar ajuda; 
 Contribuir para a realização das tarefas comuns; 
 Ajudar os pares; 
 Arrumar o seu espaço e materiais no seu local de trabalho; 
 Respeitar a opinião dos outros. 

 
5% 


