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Experi-
menta-
ção e 
criação-
30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpre-
tação e 
comuni-
cação-
40% 
 
 
 
 
 
 
Apropri-
ação e 
reflexão-
30% 
 

 

Timbre – Fontes 
sonoras; Seme-
lhança e contraste 
tímbricos; Família 
dos instrumentos 
da orquestra; Mis-
tura e combinação 
tímbricas (cordas, 
madeiras, metais). 
Dinâmica – Forte e 
Piano; Crescendo e 
diminuendo; Piano, 
mezzo forte e forte; 
Organização dos 
elementos dinâmi-
cos e das intensida-
des; Ataque, corpo 
e queda do som.  
Altura – Definida e 
indefinida; Regis-
tos grave, médio e 
agudo; Movimento 
sonoro; Linhas ho-
rizontais e verti-
cais; Intervalos e 
acordes; Escalas 
modais.  
Ritmo – Pulsação e 
tempo; Andamen-
tos lentos, mode-
rado e rápido; Fi-
guras e pausas; 
Tempo e contra-
tempo; Compassos; 
Motivo e padrão 
rítmicos. 
Forma – Organiza-
ções elementares; 
Repetição e con-
traste; Ostinato; 
Imitação e cânone; 
Motivo e frase; For-
mas estrófica, biná-
ria e ternária. 

 

24 26 22 24 24 

- Improvisar peças musicais, combinando e manipulando 
vários elementos da música (timbre, altura, dinâmica, 
ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos recursos (fon-
tes sonoras convencionais e não convencionais, imagens, 
esculturas, textos, vídeos, gravações, etc.) e com técnicas e 
tecnologias gradualmente mais complexas. 
 - Compor peças musicais com diversos propósitos, combi-
nando e manipulando vários elementos da música (altura, 
dinâmica, ritmo, forma, timbres e texturas), utilizando re-
cursos diversos (voz, corpo, objetos sonoros, instrumentos 
musicais, tecnologias e software).  
- Mobilizar aprendizagens de diferentes áreas do conheci-
mento para a construção do seu referencial criativo. 
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- Cantar, a solo e em grupo, a uma e duas vozes, repertório 
variado com e sem acompanhamento instrumental, evi-
denciando confiança e domínio básico da técnica vocal. To-
car diversos instrumentos acústicos e electrónicos, a solo 
e em grupo, repertório variado, controlando o tempo, o 
ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza e confiança. 
Interpretar, através do movimento corporal, contextos 
musicais contrastantes.  
- Mobilizar sequências de movimentos corporais em con-
textos musicais diferenciados. Publicar, na internet, cria-
ções musicais (originais ou de outros), construindo, por 
exemplo, playlists, podcasts e blogs.  
- Apresentar publicamente atividades artísticas em que se 

articula a música com outras áreas do conhecimento. 
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-Comparar caraterísticas rítmicas, melódicas, harmónicas, 
dinâmicas, formais, tímbricas e de textura em peças musi-
cais de épocas, estilos e géneros musicais diversificados.  
- Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbolo-
gias para documentar, descrever e comparar diversas pe-
ças musicais. Investigar diferentes tipos de interpretações 
escutadas e observadas em espetáculos musicais (concer-
tos, bailados, teatros musicais, óperas e outros), ao vivo ou 
gravados, de diferentes tradições e épocas utilizando voca-
bulário apropriado.  
- Comparar criticamente estilos e géneros musicais, tendo 
em conta os enquadramentos socioculturais do passado e 
do presente. Relacionar a sua experiência musical com ou-
tras áreas do conhecimento, através de atividades diversi-
ficadas que integrem e potenciem a transversalidade do 
saber. 
- Identificar criticamente a música, enquanto modo de co-
nhecer e dar significado ao mundo, relacionando-a com o 

seu dia a dia, e os seus mundos pessoais e sociais. 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÕES  INSTRUMENTOS  

 
 
Apropriação e Reflexão – 30% 
  
  
Interpretação e Comunicação – 40% 
                                                                           
  

Experimentação e Criação – 30% 

 

-Fichas de observação/ registo de execução 
instrumental e vocal 
- Participação na sala de aula e em diferen-
tes espetáculos musicais 
- Trabalhos de grupo 
- Trabalhos de investigação 
- Relatórios de visitas de estudo e de audi-
ções musicais 
- Fichas formativas 
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