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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – EDUCAÇÃO MUSICAL 6.º ANO 
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Domínios 
Perfil de Aprendizagens Específicas 

(CCA) 
Áreas de Competências1) Ponderação 

Interpretação e 
Comunicação 

 

. Executa ritmos e melodias, vocalmente, em flauta de Bisel e instrumental orff, 
utilizando as técnicas aprendidas evidenciando o uso da sua motricidade com 
correção; 
. Analisa os contextos das peças/obras em termos dos elementos escritos nas 
partituras e como ouvinte e identifica a estrutura formal de uma peça musical; 
. Aplica conceitos, gerais e específicos, de timbre, dinâmica e expressão, 
duração/ritmo, altura e forma como interveniente ativo na interpretação coletiva, 
de acordo com o comando; 

. Domina o vocabulário específico e usa-o, na comunicação em sala de aula, num 
português formalmente correto; 
. Compreende, manipula e aplica conceitos, gerais e específicos, de ostinato, 
variedade e contraste, pergunta e resposta, imitação, homofonia e polifonia como 
interveniente ativo na interpretação coletiva, de acordo com o comando. 
 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 
 

Criativo 

(A, C, D, J) 
 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 
 

Respeitador da diferença/ do 

outro 

(A, B, E, F, H) 

 
80% 

Apropriação e 
reflexão 

 

. Identifica, compreende e aplica as funções dos símbolos musicais; 

. Conhece, identifica e relaciona os conceitos, gerais e específicos, de timbre, 
dinâmica e expressão, duração/ritmo, altura e forma e domina o vocabulário 
específico que lhe está associado; 
. Analisa uma composição musical e descreve-a relativamente à estrutura de ritmo, 
dinâmicas, forma e melodia; 
. Identifica as características sonoras básicas de diferentes culturas e estilos 
musicais; 
. Identifica instrumentos específicos de cada cultura, suas famílias, características 
e o seu contexto; 

Aplica com rigor as funções dos símbolos musicais. 
. Desenvolve a acuidade auditiva identificando e analisando diferentes peças 
musicais. 

Sistematizador/ organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
Questionador 

           (A, F, G, I, J) 
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Domínios 
Perfil de Aprendizagens Específicas 

(CCA) 
Áreas de Competências1) Ponderação 

Criação e 
experimentação 

 

. Usa a capacidade interpretativa como forma de experimentar, com rigor e 
criatividade, as potencialidades vocais e instrumentais explorando os domínios em 
termos de timbre, duração/ritmo, dinâmica e expressão, altura e forma; 
. Executa improvisações instrumentais em contextos determinados; 
. Participa criativamente nas diversas atividades. 
. Cria percursos harmónicos para improvisar em grupo; 
. Metodologia de projeto. 

Comunicador / Desenvolvimento 
da linguagem e da oralidade 

(A, B, D, E, H) 
 

Autoavaliador/Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 
 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

 

 
Responsabilidade 

 

Assiduidade 

Pontualidade 

Cumprimento de regras 

Cumprimento de tarefas 
Ter responsabilidade ambiental 

Participativo/ colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, J) 
 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 

20% 

Relacionamento 
interpessoal 

 

Cooperar 
Respeitar 
Partilhar 
Ter responsabilidade social 

Autoavaliador / Participativo/ 
colaborador (B, C, D, E, F) 

 
Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, J) 
 

Cuidador de si e do outro 
(B, E, F, G) 
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1) Áreas de Competências inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória: 
 

A – Linguagens e textos  
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 

D – Pensamento crítico e pensamento criativo        
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                 

 
 As competências do perfil dos alunos são trabalhadas ao longo do ano, de acordo com os temas e as áreas curriculares.  

 

 

Procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018, Artigo 22.º, ponto 3, na avaliação são usados procedimentos, técnicas e Instrumentos diversificados e adequados às finalidades. 


