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Critérios de Avaliação – Educação Musical  / 5 º  ano de escolaridade
DOMÍNIOS/

TEMAS PROCESSOS DE RECOLHA DE
INFORMAÇÃO

ÁREAS DE
COMPETÊNCIAS

DO PASEO

CRITÉRIOS
TRANSVERSAIS PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS

Experimentação
e criação

25%

-Questões de aula/testes
digitais/escritos

Composição/Improvisão
Rubricas

Caderno
Rubricas

A - LINGUAGENS E TEXTOS

B - INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

D - PENSAMENTO CRÍTICO
E PENSAMENTO CRIATIVO

E - RELACIONAMENTO
INTERPESSOAL

F-DESENVOLVIMENTO
PESSOAL E AUTONOMIA

H - SENSIBILIDADE
ESTÉTICA E ARTÍSTICA

Conhecimento: Nível 5
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas
Aprendizagens Essenciais.
Aplica de forma bastante adequada e com muita correção e autonomia, os
conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais.
Improvisa e compõe peças musicais, mobilizando com muita criatividade as
aprendizagens na combinação e manipulação dos vários elementos da música
(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos recursos
(fontes sonoras convencionais e não convencionais).
Reconhece todos os símbolos musicais e compreende as suas funções.
Interpreta com muito bom domínio quando canta/ toca a uma e duas vozes.
Interpreta com muito rigor e expressividade repertório variado.
Interpreta através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes.
Utiliza nas suas apresentações linguagem científica/específica da disciplina com
muita clareza e destreza.
Apresenta publicamente atividades artísticas em que articula a música com
outras áreas do conhecimento.
Realiza publicações de criações musicais nos vários suportes digitais e /ou
apresenta publicamente com muita fluência e autonomia as atividades que lhe
são propostas.
Executa a peça musical, na íntegra, com pleno controlo do tempo, do ritmo, da
melodia, da dinâmica e dos elementos expressivos.
Revela elevado domínio de todos os aspetos técnicos inerentes ao instrumento
musical.
Compara e argumenta com bastante fluência sobre peças musicais de épocas,
estilos e géneros diferentes, com grande domínio do vocabulário e simbologia
musical.
Procura sempre os pontos fortes e fracos em cada etapa da execução do seu
trabalho, acentuando e/ou reformulando a execução, tendo em consideração
o feedback dos pares e do professor.

Nível 4
Adquire com bastante facilidade todos os conhecimentos e conceitos previstos
nas Aprendizagens Essenciais.
Aplica de forma bastante adequada e com muita correção e autonomia, os
conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais.
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Interpretação e
comunicação

50%

Grelha de observação de
uma atividade
vocal/instrumental/
Apresentações/publicações
Rubricas:

Improvisa e compõe peças musicais, mobilizando com bastante criatividade as
aprendizagens na combinação e manipulação dos vários elementos da música
(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos recursos
(fontes sonoras convencionais e não convencionais).
Reconhece a maior parte dos símbolos musicais e compreende as suas funções.
Interpreta com bom domínio quando canta/ toca a uma e duas vozes.
Interpreta com bastante rigor e expressividade repertório variado.
Interpreta através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes.
Utiliza nas suas apresentações linguagem científica/específica da disciplina com
bastante clareza e destreza.
Apresenta publicamente atividades artísticas em que articula a música com
outras áreas do conhecimento.
Realiza publicações de criações musicais nos vários suportes digitais e /ou
apresenta publicamente com bastante fluência e autonomia as atividades que
lhe são propostas.
Executa a peça musical, na íntegra, com pleno controlo do tempo, do ritmo, da
melodia, da dinâmica e dos elementos expressivos.
Revela elevado domínio da maioria dos aspetos técnicos inerentes ao
instrumento musical.
Compara e argumenta com bastante fluência sobre peças musicais de épocas,
estilos e géneros diferentes, com grande domínio do vocabulário e simbologia
musical.
Procura sempre os pontos fortes e fracos em cada etapa da execução do seu
trabalho, acentuando e/ou reformulando a execução, tendo em consideração
o feedback dos pares e do professor.

Nível 3
Adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais.
Aplica de forma adequada e com correção e autonomia, os conhecimentos e
conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais.
Improvisa e compõe peças musicais, mobilizando com alguma criatividade as
aprendizagens na combinação e manipulação dos vários elementos da música
(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos recursos
(fontes sonoras convencionais e não convencionais).
Reconhece os símbolos musicais e compreende as suas funções.
Interpreta com domínio quando canta/ toca a uma e duas vozes.
Interpreta com rigor e expressividade repertório variado.
Interpreta através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes.
Utiliza nas suas apresentações linguagem científica/específica da disciplina com
clareza e destreza.
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Apropriação e
reflexão
25%

Reflexões criticas
Rubrica

Apresenta publicamente atividades artísticas em que articula a música com
outras áreas do conhecimento.
Realiza publicações de criações musicais nos vários suportes digitais e /ou
apresenta publicamente com fluência e autonomia as atividades que lhe são
propostas.
Executa a peça musical com controlo do tempo, do ritmo, da melodia, da
dinâmica e dos elementos expressivos.
Revela domínio da maioria dos aspetos técnicos inerentes ao instrumento
musical.
Compara e argumenta com fluência sobre peças musicais de épocas, estilos e
géneros diferentes, com grande domínio do vocabulário e simbologia musical.
Procura os pontos fortes e fracos em cada etapa da execução do seu trabalho,
acentuando e/ou reformulando a execução, tendo em consideração o feedback
dos pares e do professor.

.
Nível 2

Adquire com muita dificuldade os conhecimentos e conceitos previstos nas
Aprendizagens Essenciais.
Aplica de forma pouco adequada e sem correção e autonomia, os
conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais.
Improvisa e compõe peças musicais, mobilizando com pouca criatividade as
aprendizagens na combinação e manipulação dos vários elementos da música
(timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos recursos
(fontes sonoras convencionais e não convencionais).
Não reconhece a maioria dos símbolos musicais e não compreende as suas
funções.
Interpreta sem domínio quando canta/ toca a uma e duas vozes.
Interpreta sem rigor e expressividade repertório variado.
Interpreta com dificuldade através do movimento corporal, contextos musicais
contrastantes.
Não utiliza nas suas apresentações linguagem científica/específica da disciplina.
Apresenta publicamente algumas atividades artísticas em que articula a música
com outras áreas do conhecimento.
Não realiza publicações de criações musicais nos vários suportes digitais e /ou
não apresenta publicamente com fluência e autonomia as atividades que lhe
são propostas.
Executa a peça musical sem controlo do tempo, do ritmo, da melodia, da
dinâmica e dos elementos expressivos.
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Revela pouco domínio da maioria dos aspetos técnicos inerentes ao
instrumento musical.
Compara e argumenta com dificuldade sobre peças musicais de épocas, estilos
e géneros diferentes, sem domínio do vocabulário e simbologia musical.
Não procura os pontos fortes e fracos em cada etapa da execução do seu
trabalho, e não reformula a execução, após o feedback dos pares e do
professor.

Nível 1
Não adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens
Essenciais.
Não aplica de forma pouco adequada e com autonomia, os conhecimentos e
conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais.
Não improvisa e nem compõe peças musicais.
Não reconhece os símbolos musicais e não compreende as suas funções.
Interpreta sem qualquer domínio quando canta/ toca a uma e duas vozes.
Interpreta sem rigor e expressividade repertório variado.
Interpreta com muita dificuldade através do movimento corporal, contextos
musicais contrastantes.
Não utiliza nas suas apresentações linguagem científica/específica da disciplina.
Não apresenta publicamente atividades artísticas em que articula a música com
outras áreas do conhecimento.
Não realiza publicações de criações musicais nos vários suportes digitais e /ou
não apresenta publicamente com fluência e autonomia as atividades que lhe
são propostas.
Não executa a peça musical com controlo do tempo, do ritmo, da melodia, da
dinâmica e dos elementos expressivos.
Não revela domínio da maioria dos aspetos técnicos inerentes ao instrumento
musical.
Não compara e nem argumenta sobre peças musicais de épocas, estilos e
géneros diferentes, sem domínio do vocabulário e simbologia musical.
Não procura os pontos fortes e fracos em cada etapa da execução do seu
trabalho, e não reformula a execução, após o feedback dos pares e do
professor.

Comunicação

Nível 5
Exprime-se sempre de forma clara e adequada em diferentes linguagens e
símbolos associados à música.
Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem
clara e objetiva, recorrendo a vocabulário específico da disciplina.
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Expressa-se sempre de forma adequada ao contexto discursivo, recorrendo a
linguagem verbal, corporal e instrumental.
Argumenta, discute e defende, com facilidade, perspetivas, organizando
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar de
forma inequívoca o seu raciocínio relacionando com outras áreas do
conhecimento.
Comunica muitas vezes com elevado sentido crítico e criatividade utilizando um
crescente domínio do vocabulário e simbologias musicais.

Nível 4
Exprime-se, frequentemente, de forma clara e adequada em diferentes
linguagens e símbolos associados à música.
Comunica quase sempre de forma audível com dicção, fluência, utilizando
uma linguagem clara e objetiva, recorrendo a vocabulário específico da
disciplina.
Expressa-se frequentemente de forma adequada ao contexto discursivo,
recorrendo a linguagem verbal, corporal e instrumental.
Argumenta, discute e defende perspetivas com muita frequência, organizando
corretamente a informação transmitida e conseguindo explicar e clarificar o
seu raciocínio relacionando com outras áreas do conhecimento.
Comunica a maior parte das vezes com sentido crítico e criatividade utilizando
um crescente domínio do vocabulário e simbologias musicais.

Nível 3
Exprime-se de forma clara e adequada em diferentes linguagens e símbolos
associados à música
Comunica de forma audível com dicção, fluência, utilizando uma linguagem
por vezes clara e objetiva recorrendo a vocabulário específico da disciplina.
Expressa-se algumas vezes de forma adequada ao contexto discursivo,
recorrendo a linguagem verbal corporal e instrumental.
Apresenta alguns argumentos para defender a sua perspetiva, conseguindo,
por vezes, organizar corretamente a informação transmitida e conseguindo
explicar e clarificar o seu raciocínio relacionando com outras áreas do
conhecimento.
Comunica com sentido crítico e criatividade utilizando um crescente domínio
do vocabulário e simbologias musicais.

Nível 2
Exprime-se de forma pouco clara e pouco adequada em diferentes linguagens
e símbolos associados á música.
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Comunica de forma pouco audível, apresentando dificuldades na dicção e na
fluência utilizando uma linguagem por vezes pouco clara e objetiva
recorrendo a vocabulário restrito específico da disciplina.
Expressa-se poucas vezes de forma adequada ao contexto discursivo,
recorrendo raramente a linguagem verbal, corporal e instrumental.
Raramente apresenta argumentos e defende perspetivas, evidenciando
muitas dificuldades em organizar corretamente a informação transmitida e
explicar e clarificar o seu raciocínio relacionando com outras áreas do
conhecimento
Comunica com pouca criatividade, revelando escasso sentido crítico e pouco
domínio do vocabulário e simbologias musicais.

Nível 1
Exprime-se com dificuldade em diferentes domínios linguagens e símbolos
associados á música.
Não consegue comunicar de forma audível. Apresenta muitas dificuldades na
dicção, fluência utilizando uma linguagem pouco clara e objetiva recorrendo a
vocabulário restrito específico da disciplina.
Não consegue expressar-se de forma adequada ao contexto discursivo
recorrendo raramente a linguagem verbal, corporal e instrumental.
Não apresenta argumentos nem defende perspetivas, evidenciando muitas
dificuldades em organizar a informação transmitida e explicar e clarificar o seu
raciocínio relacionando com outras áreas do conhecimento
Comunica sem criatividade, revelando escasso sentido crítico e pouco domínio
do vocabulário e simbologias musicais.

Participação Nível 5
Participa em todas as tarefas com elevado empenho e persistência.
Partilha sempre ideias/estratégias, cooperando com os professores e os seus
pares.
Cria sempre consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes,
revelando um elevado espírito democrático.
Manifesta sempre espírito de iniciativa, participando de forma pertinente e
construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar.

Nível 4
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Participa na maioria das tarefas com empenho e persistência.
Partilha regularmente ideias/estratégias, cooperando com os professores e os
seus pares.
Cria muitos consensos, negociando soluções, e respeita opiniões diferentes,
revelando espírito democrático.
Manifesta, com frequência, espírito de iniciativa, participando de forma
pertinente e construtiva, quer nas tarefas das aulas, quer nos projetos de
âmbito escolar.

Nível 3
Participa na maioria das tarefas com algum empenho e persistência.
Partilha, por vezes, ideias/estratégias, cooperando com os professores e os
seus pares.
Negoceia algumas soluções e respeita opiniões diferentes, revelando, por
vezes, espírito democrático.
Manifesta, por vezes, espírito de iniciativa, quer nas tarefas das aulas, quer nos
projetos de âmbito escolar.

Nível 2
Participa em algumas das tarefas, revelando pouco empenho e persistência.
Raramente coopera e partilha ideias/estratégias com os professores e os seus
pares.
Negoceia, ocasionalmente, soluções e respeita, por vezes, opiniões diferentes.
Manifesta pouco espírito de iniciativa e pouca participação, quer nas tarefas
das aulas, quer nos projetos de âmbito escolar

Nível 1
Não participa nas tarefas, revelando falta de empenho e de
persistência.
Não partilha ideias/estratégias nem coopera com os professores e os
seus pares.
Não negoceia soluções nem respeita opiniões diferentes.
Não manifesta espírito de iniciativa nem participa.
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Responsabilidade

Nível 5

Cumpre sempre os prazos e as instruções dadas pelo professor,
respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.
Manifesta sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-se
com a apresentação dos trabalhos/caderno diário.
Age sempre eticamente, respeitando os outros.
Cumpre sempre os seus deveres de aluno (designadamente, a
pontualidade, a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula).

Nível 4

Cumpre frequentemente os prazos e as instruções dadas pelo
professor, respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.
Manifesta quase sempre cuidado com os seus materiais, preocupando-
se com a apresentação dos trabalhos/caderno diário.
Age eticamente, respeitando os outros.
Cumpre, com falhas pontuais, deveres como a pontualidade, a
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula.

Nível 3
Cumpre, na maioria das vezes, os prazos e as instruções dadas pelo
professor, não respeitando, por vezes, a estrutura dos guiões pré-
definidos.
Manifesta cuidado com os seus materiais, preocupando-se com a
apresentação dos trabalhos/caderno diário.
Nem sempre age eticamente.
Cumpre, com algumas falhas, deveres como a pontualidade, a
assiduidade e as regras de conduta da sala de aula.

Nível 2
Raramente cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor,
não respeitando a estrutura dos guiões pré-definidos.
Manifesta algum cuidado com os seus materiais, demonstrando pouca
preocupação com a apresentação dos trabalhos/caderno diário.
Age, por vezes, eticamente.
Revela dificuldades no cumprimento de deveres como a pontualidade,
a assiduidade e as regras de conduta da sala de aula.
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Nível 1
Não cumpre os prazos e as instruções dadas pelo professor, nem
respeita a estrutura dos guiões pré-definidos.
Não manifesta cuidado com os seus materiais, nem se preocupa com a
apresentação dos trabalhos/caderno diário.
Quase nunca age eticamente.
Não cumpre deveres como a pontualidade, a assiduidade e as regras
de conduta da sala de aula.


