Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio
Critérios de Avaliação
Educação Musical 2º ciclo
Ano letivo 20015 – 2016
5º Ano de escolaridade
-Saber/saber fazerPonderação: 85%
- Interpretação:
Cantar, sozinho e em grupo, peças simples, utilizando técnicas vocais correctas.
Tocar flauta de bisel, sozinho e em grupo, peças simples, usando técnicas
instrumentais correctas.
Tocar com a técnica correcta ritmos e melodias simples nos instrumentos da sala
de aula.
Executar sequências simples de movimento e danças.
- Composição
Elaborar composições sonoras simples explorando conceitos de timbre, altura,
ritmo, forma e dinâmica.
- Audição
Reconhecer conteúdos ao ouvi-los em sequências musicais.
- Leitura e escrita
Escrever e ler códigos de escrita musical convencionais e não convencionais.
Adquirir e compreender os conteúdos de teoria musical referentes aos conceitos
de timbre, altura, ritmo, forma e dinâmica, usando terminologia adequada.

-Saber ser/saber estarPonderação: 15%

Realização de trabalhos de grupo ou individuais.
Apresentação regular dos trabalhos de casa.
Organização e apresentação do material da disciplina e frequência do mesmo na
aula: flauta de bisel, caderno e manual.
Intervenção oportuna e adequada na sala de aula.
Participação.
Empenho/Interesse.
Comportamento.
Relacionamento com os colegas e professor.
Respeito pelas regras de funcionamento das aulas.
Pontualidade.
Assiduidade.
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6º Ano de escolaridade
-Saber/saber fazerPonderação: 85%
- Interpretação:
Cantar, sozinho e em grupo utilizando técnicas vocais correctas.
Tocar flauta de bisel, sozinho e em grupo, usando técnicas instrumentais
correctas.
Tocar com a técnica correcta ritmos, melodias, e peças musicais nos instrumentos
da sala de aula.
Executar sequências de movimento e danças.
- Composição
Elaborar composições sonoras simples explorando conceitos de timbre, altura,
ritmo, forma e dinâmica.
- Audição
Identificar conteúdos ao ouvi-los em sequências musicais, usando terminologia
adequada.
- Leitura e escrita
Escrever e ler com facilidade códigos de escrita musical convencionais e não
convencionais.
Adquirir e compreender os conteúdos de teoria musical referentes aos conceitos
de timbre, altura, ritmo, forma e dinâmica, usando terminologia adequada.

-Saber ser/ saber estarPonderação: 25%
Realização de trabalhos de grupo ou individuais.
Apresentação regular dos trabalhos de casa.
Organização e apresentação do material da disciplina e frequência do mesmo na
aula: flauta de bisel, caderno e manual.
Intervenção oportuna e adequada na sala de aula.
Participação.
Empenho/Interesse.
Comportamento.
Relacionamento com os colegas e professor.
Respeito pelas regras de funcionamento das aulas.
Pontualidade.
Assiduidade.
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CLASSIFICAÇÃO FINAL
NÍVEL 1 – A soma da percentagem correspondente aos domínios cognitivo e psicomotor e
sócio-afectivo é inferior a 20%. O aluno revela total ou acentuada falta de aquisição de
competências essenciais da disciplina; obtém a classificação de Reduzido nos testes
escritos e de flauta de bisel; não realiza os trabalhos de casa; nunca ou raramente traz os
materiais para a aula; não revela organização do caderno diário; não participa na realização
dos trabalhos de grupo nem apresenta trabalhos de realização individual; não demonstra
interesse nem empenho e recusa-se a participar nas actividades propostas; não respeita as
regras de funcionamento da sala de aula apresentando com frequência comportamento
incorrecto e perturbador e relacionamento conflituoso e desrespeitoso com os colegas e
professor.
NÍVEL 2 – A soma da percentagem correspondente aos domínios cognitivo e psicomotor e
sócio-afectivo é superior a 19% inferior a 50%. O aluno revela considerável falta de
aquisição de competências essenciais da disciplina; obtém a classificação de Não Satisfaz
nos testes escritos e de flauta de bisel; frequentemente não realiza os trabalhos de casa
nem traz os materiais para a aula; não possui caderno diário organizado, completo e com
razoável apresentação; participa pouco na realização dos trabalhos de grupo e apresenta
trabalhos de realização individual incompletos; demonstra pouco interesse e empenho e
participa irregularmente nas actividades propostas; ocasionalmente não respeita as regras
de funcionamento da sala de aula apresentando comportamento incorrecto e perturbador e
relacionamento conflituoso e desrespeitoso com os colegas e professor.
NÍVEL 3 – A soma da percentagem correspondente aos domínios cognitivo e psicomotor e
sócio-afectivo é superior a 49% e inferior a 70%. O aluno domina satisfatoriamente as
competências essenciais da disciplina; obtém a classificação de Satisfaz nos testes escritos
e de flauta de bisel; realiza com frequência os trabalhos de casa e raramente se esquece
dos materiais; possui caderno diário organizado; participa satisfatoriamente na realização
dos trabalhos de grupo e apresenta trabalhos de realização individual de nível satisfatório;
demonstra algum interesse e empenho e participa razoavelmente nas actividades
propostas; respeita as regras de funcionamento da sala de aula apresentando
comportamento adequado; respeita os colegas e o professor.
NÍVEL 4 – A soma da percentagem correspondente aos domínios cognitivo e psicomotor e
sócio-afectivo é superior a 69% e inferior a 90%. O aluno domina com facilidade as
competências essenciais da disciplina; obtém a classificação de Satisfaz Bem nos testes
escritos e de flauta de bisel; realiza sistematicamente os trabalhos de casa e raramente se
esquece dos materiais; possui caderno diário organizado, e com boa apresentação;
participa com empenho e responsabilidade na realização dos trabalhos de grupo e
apresenta trabalhos de realização individual completos e com boa apresentação;
demonstra bastante interesse e empenho e participa com afinco nas actividades propostas;
respeita as regras de funcionamento da sala de aula apresentando bom comportamento;
respeita os colegas e o professor; é prestável e solidário.
NÍVEL 5 – A soma da percentagem correspondente aos domínios cognitivo e psicomotor e
sócio-afectivo é superior a 89%. O aluno domina com muita facilidade as competências
essenciais da disciplina; obtém a classificação de Excelente nos testes escritos e de flauta
de bisel; realiza sistematicamente os trabalhos de casa e raramente se esquece dos
materiais; possui caderno diário bem organizado e excelente apresentação; participa com
empenho e responsabilidade na realização dos trabalhos de grupo e apresenta trabalhos
de realização individual completos e com boa apresentação; demonstra muito interesse e
empenho e participa com afinco nas actividades propostas; respeita as regras de
funcionamento da sala de aula apresentando bom comportamento; respeita os colegas e o
professor; é prestável e solidário.
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Testes escritos: um por período, classificados qualitativamente, a partir do
valor quantitativo correspondente:
Reduzido (de 0% a 19%)
Não Satisfaz (de 20% a 49%)
Satisfaz (de 50% a 69%)
Satisfaz Bem (de 70% a 89%)
Excelente (de 90% a 100%)

Testes de flauta de bisel: no fim de cada música, classificados quantitativa e
qualitativamente com as menções:
Reduzido: o aluno não consegue executar a peça musical nem domina
minimamente a técnica de tocar flauta de bisel.
Não satisfaz: o aluno toca a peça musical ou considerável parte dela com muita
dificuldade. Revela bastante dificuldade no domínio da técnica de tocar flauta de
bisel.
Satisfaz: o aluno toca razoavelmente a peça musical. Domina satisfatoriamente
técnica de tocar flauta de bisel.
Satisfaz Bem: o aluno toca a peça musical com segurança mas manifesta
imprecisões ao nível do ritmo e/ou melodia. Domina com alguma fluência a técnica de
tocar flauta de bisel.
Excelente: O aluno toca a peça musical com segurança e sem erros. Domina com
precisão a técnica de tocar flauta de bisel.

O resultado de cada avaliação fica registado em folha própria, entregue aos
alunos no princípio do ano lectivo.

Grelhas de verificação: todas as aulas

Fichas de auto avaliação: No fim de cada período

O professor ________________________
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Critérios de Avaliação Educação Musical

SABER/ SABER FAZER

Domínio Cognitivo e Psicomotor 85%
Domínio Socioafetivo 15%

SABER SER/SABER ESTAR

COMPETÊNCIAS/CONTEÚDOS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

- Interpretação
♫
♫
♫
♫

Cantar, sozinho e em grupo, peças simples, utilizando técnicas vocais corretas.
Tocar flauta de bisel, sozinho e em grupo, peças simples, usando técnicas instrumentais corretas.
Tocar com a técnica correta ritmos e melodias simples nos instrumentos da sala de aula.
Executar sequências simples de movimento e danças.

- Composição
♫ Elaborar composições sonoras simples explorando conceitos de timbre, altura, ritmo, forma e dinâmica.
♫ Audição
♫ Reconhecer conteúdos ao ouvi-los em sequências musicais.

Testes escritos: classificados qualitativamente, a partir
do valor quantitativo correspondente:
Reduzido (de 0% a 19%)
Não Satisfaz (de 20% a 49%)
Satisfaz (de 50% a 69%)
Satisfaz Bastante (de 70% a 89%)
Excelente (de 90% a 100%)

- Audição
♫

Testes de flauta de bisel: no fim de cada música
estudada

Reconhecer auditivamente os conteúdos musicais.

- Leitura e escrita
♫

♫

♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫
♫

Escrever e ler códigos de escrita musical convencional e não convencional.
Adquirir e compreender os conteúdos de teoria musical referentes aos conceitos de timbre, altura, ritmo, forma e
dinâmica, usando terminologia adequada.

Realização de trabalhos de grupo ou individuais.
Apresentação regular dos trabalhos de casa.
Organização e apresentação do material da disciplina e frequência do mesmo na aula: flauta de bisel,
caderno de música, portefólio.
Intervenção oportuna e adequada na sala de aula.
Participação.
Empenho/Interesse.
Comportamento.
Relacionamento com os colegas e professor.
Respeito pelas regras de funcionamento das aulas.
Pontualidade e assiduidade.

Avaliações orais

Grelhas de verificação (todas as aulas)
Caderno Diário: avaliação
organização e conteúdos.

da

apresentação,
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