
 
 
 
 
 
Currículo das Áreas Disciplinares/Critérios de Avaliação                                                                                                                

  
5º Ano         Disciplina: Educação Musical 

 

Metas Curriculares/Objetivos Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação Instrumentos de Avaliação 

 

Desenvolvimento da capacidade de Expressão 

e Comunicação 

 - Interpretação e Comunicação  

Metas: 1,2,3 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento da Criatividade 

- Criação e Experimentação 

Metas: 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre 

Compreende, reconhece, identifica e 

aplica: 

-Fontes sonoras 

- Instrumentos de percussão (madeiras, 

metais, peles, corporais) 

- Vocal 

- Semelhança/Contraste 

- Instrumentos da Orquestra (cordas, 

sopro, percussão) 

 

Altura 

Compreende, reconhece, identifica, 

aplica e domina: 

- Definida; Indefinida 

- Movimento sonoro 

- Registo agudo, médio e grave 

- Clave de Sol 

- Pauta Musical 

- Notas (mi, sol, lá) 

- Ostinato Melódico 

- Notas (si, dó agudo) 

- Nota (ré agudo) 

- Notas (dó, ré, fá) 

- Escala Diatónica Maior 

- Escala Pentatónica 

-Textura fina e densa 

- Melodia 

- Harmonia 

 

 

 
 

- Cumprimento de regras da comunicação 

auditiva 

 

 

- Apreensão do vocabulário essencial à 

representação dos elementos 

estruturantes da música 

 

 

-Utilização correcta das técnicas vocais e 

instrumentais 

 

 

-Leitura e Escrita dos códigos 
representativos da música 
 
 

-Cumprimento das regras da sala de aula 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Grelhas de Observação 

Directa 

 

Fichas de Avaliação 

 - formativa 

 - sumativa 

 

 

Caderno Diário 

 

Grelhas de auto-avaliação 

 

Observação dos diversos 

parâmetros: 

comportamento, atitude, 

interesse, participação, 

responsabilidade, autonomia 

 



 
 

Apropriação da Linguagem elementar da 

Música 

- Percepção Sonora e Musical 

Meta: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensão das Artes no Contexto 

- Culturas Musicais nos Contextos 

Meta: 7 

  

 

Dinâmica 

Compreende, reconhece, identifica, 

aplica e domina: 

- Forte; Mezzo Forte; Piano 

-Crescendo/Diminuendo 

- Organização dos elementos dinâmicos 

 

Ritmo 

Compreende, reconhece, identifica, 

aplica e domina: 

- Pulsação e Tempo 

- Semínima e Pausa 

- Andamentos (adágio, moderato, presto) 

-Ritardando e accelerando 

- Mínima e Pausa 

- Ostinato rítmico 

- Colcheia e Pausa 

- Compasso Binário 

 

 

Forma  

Compreende, reconhece, identifica, 

aplica e domina: 

- Elementos repetitivos e contrastantes 

- Forma Binária  

- Forma ternária 

- Interlúdio 

- Forma Rondó 

 

 

                                                                              



 

Critérios de avaliação: diferentes graus de consecução 
 

Disciplina: Educação Musical 

 

 CRITÉRIOS de AVALIAÇÃO 

Nível 1 O aluno não compareceu às aulas e mantém situação de faltas injustificadas 

Nível 2 O aluno ainda não atingiu as metas curriculares e revela afastamento dos 
objectivos definidos. 
Não consegue identificar nem aplicar os elementos estruturantes da Música 
(audição, leitura, escrita e interpretação). 
O aluno não traz regularmente o material indispensável à disciplina (Caderno e 
Flauta), mostrando pouco interesse. 
Raramente participa com o Grupo/Turma.   
É mal Comportado, não acatando as ordens do Professor. 

Nível 3 Apesar de ter revelado algumas dificuldades na aquisição de conhecimentos, o 
aluno manifestou interesse pelas actividades desenvolvidas na disciplina, 
conseguindo atingir as metas curriculares consideradas essenciais. Apesar de 
conseguir identificar, ainda tem dificuldade em aplicar os elementos estruturantes 
da Música (audição, leitura, escrita e interpretação).  
O aluno apresenta alguma dificuldade em Participar e Cooperar com o 
Grupo/Turma. 
Apesar do esforço em melhorar o Comportamento, ainda não o conseguiu 
totalmente.  

Nível 4 O aluno revelou facilidade no cumprimento das metas curriculares. Teve uma 
participação ativa nas actividades desenvolvidas e manifestou sentido de 
responsabilidade. Identifica e aplica os elementos estruturantes da Música 
(audição, leitura, escrita e interpretação).  
O aluno manifesta boa Cooperação com o Grupo/Turma. 

Nível 5 O aluno revelou um grande interesse e participação e/ou esforço nas actividades 
atingindo com facilidade as metas curriculares. Identifica e aplica com grande 
facilidade os elementos estruturantes da Música (audição, leitura, escrita e 
interpretação).  
O aluno demonstra um grande espírito de entreajuda entre os seus pares.   

 

 


