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           CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE  EDUCAÇÃO MUSICAL/MÚSICA           2019/2020 

(2º E 3º CICLOS) 

 
 
  

(Capacidades/Compreensão) 

Avaliação escrita de conhecimentos e/ou Avaliações práticas 
e/ou Trabalhos escritos 

 Compreensão/identificação de sons, ritmos e instrumentos 

 Conhecimento de formas diversas da expressão musical 

 Conhecimento de escrita musical 

 Domínio de técnicas simples de produção de sons e ritmos 
 

30% 

(Aquisição/Aplicação de 
Conhecimentos) 

Trabalho em aula (audição, interpretação, composição, 
improvisação) – 20% 

 Acompanhamento das audições 

 Destreza na execução instrumental 

 Capacidade de improvisação 

 Domínio de técnicas específicas (entoação, respiração, 
colocação de voz, expressividade, postura). 

Empenho e Progressão – 20% 

 Aquisição de métodos, atitudes e hábitos de trabalho: 
desenvolvimento da musicalidade e controlo técnico-
artístico. 

 Outros* 
 

40% 

 
 

(Comportamento, Atitudes e 
Valores) 

Comportamento 

 Cumpre as regras de funcionamento da sala de aula 

 Cumpre as regras de funcionamento da escola, de acordo 
com o regulamento interno 

 Contribui para o bom funcionamento e aprendizagem da 
turma, reconhecendo o contributo dos outros 

Participação, Empenho e Responsabilidade 

 É assíduo e pontual 

 Apresenta o material necessário (Manual, Caderno de 
Atividades, Caderno Diário e Flauta)  

 Realiza/acompanha as atividades propostas 

 Cumpre os prazos estabelecidos 

 Apresenta voluntariamente as suas opiniões 

 Procura ultrapassar as suas dificuldades 
Autonomia 

 Toma iniciativa 

 Adapta-se a novas situações 

 Cria estratégias para a resolução de problemas 
 

30% 

MECANISMOS DE AVALIAÇÃO: 

 

Observação Direta; Estudo autónomo; Trabalhos de casa; Testes 
teóricos e/ou de Prática Instrumental e/ou Trabalhos escritos; 
Participação nas atividades musicais dentro e fora da sala de aula; 
Projeto de turma.  
*(destes 20%, 10% serão para flexibilidade nos anos em que a disciplina faz parte da equipa de trabalho do 

Projeto de Flexibilidade Curricular).  

Nota: Nos períodos em que alguns itens avaliativos não se realizarem, a 
percentagem será distribuída pelos restantes itens, de acordo com o Domínio a 
que pertence. 

OBS.: A componente prática é a principal forma de avaliação da disciplina, onde se destacam as participações vocais, 
instrumentais, rítmicas e de movimento. 

Tomei Conhecimento 

O Enc. de Educação: __________________________________________________ 

Moita, _____/_____/_________ 
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