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EDUCAÇÃO MUSICAL 

Projeto Curricular 

2º Ciclo – 5º ano 

De uma forma flexível e recorrente serão abordados os seguintes conteúdos ao longo do 5º Ano 

1º PERÍODO           Aulas Previstas:   

Conteúdos Conceitos Domínios / Capacidades  

Altura Altura definida e indefinida; Registos : 
agudo, médio e grave; 
Linhas sonoras; Dois ou mais sons em 
diferentes registos; Notas Musicais 

Comunicação 

 Compreende como se utilizam 
e articulam os diferentes 
conceitos, códigos e 
convenções artístico-musicais  

 Comunica de forma livre e 
adequada às situações. 

 Lê e escreve em notação 
convencional e não 
convencional 

 Compreende e valoriza o 
fenómeno musical como 
património 

Criatividade 

 Compõe, arranja e apresenta 
publicamente peças musicais  

Organização 

 Seleciona e organiza a 
informação e os 
conhecimentos. 

 Adquire os materiais escolares 
e zela pela sua conservação. 

Realização 
•    Investiga e executa projetos. 

 

 Utiliza saberes artísticos na 
realização de tarefas e 
projetos. 

 Desenvolve aptidões técnicas e 
físicas para produzir diferentes 
trabalhos de expressão 
musical. 

 Toca sozinho e em grupo pelo 
menos um instrumento musical 
utilizando técnicas 
instrumentais e interpretativas 
diferenciadas de acordo com a 
tipologia musical. 

Ritmo Ritmo da palavra; Pulsação / tempo; Som e 
silêncio; Andamentos; Som ou silêncio numa 
pulsação; Figuras e Pausas 

Forma Organizações elementares; Repetição; 
Contraste 

Dinâmica Fortíssimo e pianíssimo; Forte, mezzo -forte 
e piano; Crescendo e diminuendo 

Timbre Fontes sonoras convencionais e não 
convencionais; 

2º PERÍODO           Aulas Previstas:  

Altura Escala pentatónica; Melodia; Notas Musicais 

Ritmo Padrões rítmicos; Compasso; Figuras e 
Pausas 

Forma Ostinato; Imitação; Cânone 

Dinâmica Organização dos elementos de dinâmica 

Timbre Contraste e semelhança tímbrica; Família 
tímbrica 

3º PERÍODO           Aulas Previstas: 

Altura Escala diatónica; Melodia; Harmonia 

Ritmo Compasso; Figuras e Pausas; 

Anacruse. 

Forma Motivo; Frase; Forma binaria e 

ternária: AB e ABA 

Dinâmica Organização dos elementos de 

dinâmica 

Timbre Mistura tímbrica (fusão); Combinação 

tímbrica 

O grupo de Educação Musical - 250 


