
                                    AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASCAIS    

 
 
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO MUSICAL – 2018/2019  

Ensino Básico: 2º ciclo                        Avaliação 

 
 

Atitudes 

 
 
 
 

 
 
 

Capacidades 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conhecimentos 

Cumprimento do Regulamento Interno e das regras de convivência e 
de cidadania: 

 Autonomia 

 Cooperação 
 Empenho e Participação 

 Material e Organização 
 Responsabilidade 

 
 
 
 

30% 

Experimentação e 
Criação 
 
Interpretação e 
Comunicação 
 
Apropriação e 
Reflexão 
 
Autonomia 
Curricular 

Improvisar e/ou Compor 
 
Cantar 
Tocar 

Utilizar movimentação corporal 
Apresentar publicamente 
 
Classificar 
Comparar 

Utilizar vocabulário e símbolos 
Investigar 
Articular com outras àreas do saber 

 

 
 

20% 

 
 
 

Diferentes 
repertórios 
Técnicas vocais e 
instrumentais 
Estilos e Géneros 
Musicais 
Vocabulário 
específico 

Avaliações sumativas instrumentais 
Avaliações sumativas vocais 
Fichas de trabalho 
Trabalhos de grupo e atividades 
desenvolvidas em DAC 
Apresentações dentro e fora da sala de aula 

 
 

50% 

Tendo como referência as Aprendizagens Essenciais, as Metas Curriculares e os Programas para o ensino básico:  

As ações estratégicas delineadas decorrem do princípio de que a Música é uma arte performativa e na sua 
operacionalização deverá privilegiar-se a diversidade de situações educativas que contemplem atividades em 
grande grupo, pequeno grupo, pares e individualmente”  (in doc Aprendizagens Essenciais articuladas com Perfil 
do Aluno – Educação Musical). Acrescenta-se que os critérios abrangem diversas atividades da disciplina em 
articulação vertical (5º e 6º ano) e transversal (com outras disciplinas). Também refletem um certo peso nas 
atitudes e valores, uma vez que a disciplina só tem 1 bloco semanal e é lecionada só no 2º ciclo. 

   
NÍVEIS DE AVALIAÇÃO 

Os registos de classificação dos vários instrumentos de avaliação devem ser apresentados quantitativamente, 
em percentagem, de acordo com os Critérios Gerais de avaliação do Agrupamento, de acordo com a seguinte 
tabela: 

 

      

 

 

 NOTAS: 

 

As atividades desenvolvidas em DOMÍNIO DE AUTONOMIA CURRICULAR, no âmbito desta disciplina, serão consideradas na avaliação. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tomei conhecimento dos critérios de avaliação da disciplina de Educação Musical: 

O aluno:     /   /2018 

O Encarregado de Educação:     /  /2018

Muito Insuficiente: 0 - 19% (Nível 1) 

Insuficiente: 20 - 49% (Nível 2) 

Suficiente: 50 - 69% (Nível 3) 

Bom: 70 - 89% (Nível 4) 

Muito Bom: 90 - 100% (Nível 5) 


