AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Educação Musical / 2ºciclo
D
O
M

ÁREAS DE
COMPETÊNCIA

ORGANIZADOR
DOMÍNIO

DESCRITORES DE DESEMPENHO
OPERACIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO

Interpretação e
comunicação

_Canta a solo e em grupo repertório variado com acompanhamento instrumental evidenciando confiança e domínio básico da técnica vocal. (A, B, C, D, E, F,
H, I, J)
_ Interpreta através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes. (E, F, H, I, J)
_ Mobiliza sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados. (E, F, H, I, J)
_Toca flauta e os diferentes instrumentos Orff, controlando o tempo e a Dinâmica com progressiva destreza e confiança. (A, B, C, D, E, F, H, I, J)
_ Representa publicamente atividades artísticas em que articula a música com outras áreas do conhecimento. (A, B, C, D, E, F, H, I, J)

A – Linguagem e
textos
B – Informação e
Comunicação

CONHECIMENTOS CAPACIDADES E ATITUDES

C – Raciocínio e
Resolução de
Problemas
D – Pensamento
Crítico e
Pensamento
Criativo

Experimentaçã
o e criação

E–
Relacionamento
Interpessoal
F–
Desenvolvimento
Pessoal e
Autonomia
G – Bem-estar,
Saúde e Ambiente
H – Sensibilidade
Estética e Artística
I – Saber
Científico, Técnico
e Tecnológico
J – Consciência e
Domínio do Corpo

Apropriação e
Reflexão

_ Toca individualmente e em grupo repertório variado com controlo melódico, rítmico, de dinâmica e de elementos expressivos, com domínio básico da
técnica instrumental. (A, B, D, E, F, H, I, J)
_ Explora e desenvolve ideias sonoras e musicais partindo de determinados estímulos e temáticas e utilizando recursos técnico-artísticos elementares. (A, C,
D, F, H, I)
_Improvisa e compõe pequenas composições e acompanhamentos simples, individualmente e em grupo, utilizando diferentes recursos, e códigos de
notação. (C, D, E, F, H, I, J)

_ Compara caraterísticas rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formas tÍmbricas e de textura em peças musicais de épocas, estilos e géneros musicais
diversificados. (A, B, C, D, F, H, I)
_ Utiliza vocabulário específico da disciplina para descrever os aspetos musicais envolvidos nas suas experiências artísticas. (A, B, C, D, F, H, I)
_ Utiliza com crescente domínio vocabulário e simbologias para documentar, descreve e comparar diversas peças musicais. (A, B, C, D, F, H, I)
_ Investiga 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 adequado. (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
_ Relaciona a Música com outras Artes e áreas do saber. ((A, B, C, D, E, F, H, I, J)

INSTRUMENTOS
DE
AVALIAÇÃO

Ficha de
Avaliação
(prática e/ou
escrita)/
Trab.
Ind/Grupo
(Área dos
Conheciment
os)
Fichas de
trabalho/
caderno
diário (Área
de
aptidões/cap
acidades)

Avaliações
instrumentais
/ Utilização
correta das
várias
técnicas
instrumentais

Grelhas de
Avaliação das
Atitudes
Registo de
Ocorrências
- Sociabilidade
- Participação
Responsabilid
ade

%

15

10

60

15

DESCRITORES
DO PA
Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado
(A, B, G, I, J)
Criativo
/Expressivo
(A, C, D, J)
Crítico/Analític
o
(A, B, C, D, G)
Indagador/
Investigador/
Sistematizador/
organizador
(A, B, C, D, F, H,
I, j)
Respeitador da
diferença
(A, B, E, F, H)
Questionador e
Comunicador
(A, B, D, E, F, G,
H, I, J)
Autoavaliador/
Heteroavaliado
r
(transversal às
áreas)
Participativo/
colaborador/
Cooperante/
Responsável/Au
tónomo
(B, C, D, E, F, G,
I. J)
Cuidador de si e
do outro
(B, E, F, G)

Nota: A avaliação em educação Musical consiste na formulação de uma síntese das informações recolhidas sobre o desenvolvimento das aprendizagens e competências
definidas, dando especial atenção à evolução do conjunto de competências, tendo como referência o perfil do aluno à saída do ensino básico e a aquisição, por parte
deste, das aprendizagens específicas em consonância com as competências transversais do currículo. Nesta disciplina, os descritores são transversais em todos os
domínios.

