
 

AEL | Critérios de Avaliação de Ed. Musical (2021-2022)                                                                                                                                                                                                                                                                   Aprovados em sede de Conselho Pedagógico de 26 de julho de 2021  

Critérios de avaliação 2021-22 (Ed. Musical - 6ºano) 
2021/2022 

Domínios Pond. Perfil de Aprendizagens Essenciais 
Áreas de competências 

(PASEO) 

Processos de recolha de 
informação 

Interpretação e  
Comunicação 

40% 

 
O aluno deve ser capaz de : 
- cantar e tocar flauta de bisel (e outros instrumentos Orff), 
a solo e em grupo, a uma e duas vozes, repertório  
variado com e sem acompanhamento instrumental, evidenciando  
confiança e domínio básico da técnica vocal e instrumental,  
controlando o tempo, o ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza  
e confiança. 
- interpretar, através do movimento corporal, contextos musicais  
contrastantes. 
- utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias, para  
documentar, descrever e comparar diversas peças musicais. 

   

 
Comunicador / Interventor  
 (A, B, D, E, G, H, I)  
 
Respeitador da diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H)  
 
Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F)  
 

  Criativo (A, C, D, J)  
 

  Crítico/Analítico (A, B, C, D, G)  
 

 
Observação direta 
Avaliação prática 
Instrumental e vocal 
[individual/de grupo] 
Outros trabalhos 
(audição comentada, 
gravação áudio) 
Avaliação formativa e sumativa 
Expressão oral e escrita 
Auto/heteroavaliação 

Apropriação e 
reflexão 

40% 

 
  O aluno deve ser capaz de : 
  - reconhecer características sonoras básicas de diferentes culturas e  
estilos musicais. 
- investigar diferentes tipos de interpretações gravadas ou ao vivo de  
diferentes tradições e épocas utilizando vocabulário apropriado. 
- dominar com rigor as funções dos símbolos musicais. 
 

Conhecedor/ sabedor/ culto/ informado  
(A, B, G, H, I, J)  

   
Responsável/ autónomo (C, D, E, F, G, I, J)  

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

 
Observação direta 
Trabalho de pesquisa 
Audição comentada 
Avaliação formativa e sumativa 
Expressão oral e escrita 
Auto/heteroavaliação 

Criação e 
experimentação 

20% 

  O aluno deve ser capaz de : 
- improvisar peças musicais, utilizando múltiplos recursos (fontes  
sonoras convencionais e não convencionais, imagens, esculturas, textos,  
vídeos, gravações...) e com técnicas e tecnologias gradualmente mais  
complexas. 
- compor peças musicais com diversos propósitos, utilizando recursos  
diversos (voz, corpo, objetos sonoros, instrumentos musicais, etc.). 
- divulgar criações musicais, incluindo originais. 
- apresentar em contexto escolar, atividades artísticas em que se  
articula a música com outras áreas do conhecimento. 
 

 
 
 
Criativo (A, C, D, J)  
 
 
Crítico/Analítico (A, B, C, D, G,)  
 
 
 

 
 
 
Observação direta 
Gravação áudio 

  Autoavaliação 

 
LEGENDA: Áreas de Competência do Perfil dos Alunos 
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 

 

 

 


