
                                                                                                              
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MUSICAL 

3ºCICLO - 2022/2023 

 

 

Aprendizagens e Competências (3,5) ou 

(70%) 

 

 

Atitudes e Valores (1,5) ou (30%) 

 

Aprendizagens Essenciais/ Áreas de competência a 

desenvolver (PASEO) 

A - Linguagens e textos ; B - Informação e comunicação; 

C - Raciocínio e resolução de Problemas; D - Pensamento 

crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento 

interpessoal ; F - Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; 

 H - Sensibilidade Estética e artística; I - Saber científico, 

técnico e tecnológico 

 

 

 

 

 

Descritores  

 

 

I – Experimentação e Criação /  A; B; C; D; F; H; I  

(1) ou 20% 

- Improvisar peças musicais, combinando e manipulando 

vários elementos da música (timbre, altura, dinâmica, ritmo, 

forma, texturas), utilizando múltiplos recursos (fontes sonoras 

convencionais e não convencionais).  

- Compor peças musicais com diversos propósitos, 

combinando e manipulando vários elementos da música 

(altura, dinâmica, ritmo, forma, timbres e texturas), utilizando 

recursos diversos (voz, corpo, objetos sonoros, instrumentos 

musicais, tecnologias e software). 

 

II- Interpretação e Comunicação/  A; B; D; E; H;I   

(1) ou 20%  

- 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. 

 

III – Apropriação e Reflexão A; B; I  

(1,5) ou 30% 

- Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, 

dinâmicas, formais tímbricas e de textura em 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. - 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. 

  

 

– Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir 

eticamente, consciente da obrigação de responder 

pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e 

alheias em função do bem comum.  

0,30 ou 6% 

 

– Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; 

ser perseverante perante as dificuldades; ter 

consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser 

solidário para com os outros.  

0,30 ou 6% 

 

 

-Querer aprender mais; desenvolver o pensamento 

reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e 

aplicações.  

0,30 ou 6% 

 

 

-Demonstrar respeito pela diversidade humana e 

cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos 

humanos; negociar a solução de conflitos em prol da 

solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser 

interventivo, tomando a iniciativa e sendo 

empreendedor.  

0,30 ou 6% 

 

– Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos 

humanos, na democracia, na cidadania, na equidade, 

no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum 

0,30 ou 6% 
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