AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL EANES
ESCOLA BÁSICA DAS NAUS

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MUSICAL-2.º CICLO
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Domínios

Critérios

Atitudes

Responsabilidade

Empenho e
Interesse

Comportamento

Indicadores
- É assíduo e pontual
- Traz o material necessário

%

5%

- Realiza as tarefas propostas
10%

- Não perturba o normal funcionamento das atividades

Medidas de
Recuperação

20%

5%

Trabalhos de Casa

Conhecimentos e Capacidades

Interpretação e
Comunicação

Perceção Sonora
e Musical

- É capaz de cantar com ritmo, afinação e expressão
- É capaz de tocar instrumentos/entoar com as respectivas
técnicas.
- É capaz de tocar instrumentos com coordenação e
autonomia
- É capaz de executar movimentos corporais coordenados
com a música
- Exprime-se com originalidade e de forma criativa (canto,
execução instrumental e movimento corporal)
- É capaz de utilizar diferentes códigos de notação
(convencionais e não convencionais)
- Compreende e expressa-se em Língua Portuguesa
- É capaz de identificar as qualidades do som
- É capaz de reconhecer alterações tímbrica, rítmicas e
melódicas
- Distingue auditivamente estruturas e modos de organização
sonora de diferentes géneros.

Culturas Musicais
nos Contextos

- É capaz de criar e organizar sons variados.
- Cria e Improvisa no decorrer das suas práticas.
- Manipula diferentes conceitos, códigos e convenções assim
como técnicas instrumentais e vocais.
- Utiliza sempre que necessário as tecnologias de informação
e comunicação.
- É capaz de identificar diferentes estilos e géneros musicais
- Executa géneros e estilos variados
- Trocas experiências com outros músicos e instituições.

Progressão das
Aprendizagens

- Progride nas suas aprendizagens ao longo do ano letivo,
revelando interesse e trabalho nas atividades desenvolvidas

Instrumentos de
Avaliação

- Aplicação dos conhecimentos adquiridos e das
competências desenvolvidas.
- Grelhas de observação
- Trabalhos de pesquisa

Criação e
Experimentação

Trabalhos de Pesquisa
Apoio ao Estudo
15%

15%

80%

15%

10%
10%
15%

NOTA: No domínio dos conhecimentos e capacidades, as componentes oral, escrita e prática são sempre
avaliadas em todos os critérios definidos, estando os pesos das mesmas contempladas na avaliação final.
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