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Critérios específicos de avaliação em 

Educação Musical 
 
Na avaliação em Educação Musical, serão considerados os seguintes critérios específicos de 
avaliação do Departamento de Artes, sempre que aplicáveis aos diferentes itens e atividades 
objeto de avaliação no âmbito desta disciplina: 
 

 Áreas de 
Competências 

Conhecimentos / Compreensão — Em que medida os trabalhos e a participação do 
aluno revelam a capacidade de pesquisa, o conhecimento e a compreensão dos 
conceitos e ideias (a interpretação e tratamento da informação) necessários à 
resolução prática das tarefas propostas 

A B C D E 
F H I 

Linguagem e Comunicação — Em que medida o aluno mobiliza conhecimentos, 
materiais, tecnologias e vocabulários específicos para comunicar com rigor e de 
forma expressiva e eficaz as suas propostas 

A B D H J 

Capacidades / Competências — Em que medida ao longo do processo o aluno 
revela capacidade de interpretação dos dados do problema e reflete criticamente 
sobre o seu desempenho, usando o feedback do professor, a auto e heteroavaliação 
para superar dificuldades e melhorar o seu nível de desempenho 

C D E F I 

Planeamento / Organização — Em que medida o aluno identifica o problema, 
organiza e planifica as atividades necessárias para cumprir a tarefa nos prazos 
propostos 

A C D E F 

Originalidade / Criatividade — Em que medida o trabalho / desempenho do aluno 
não se limita a reproduzir as referências consultadas, apresentado soluções que 
revelam a compreensão do problema e capacidade para propor de forma inovadora, 
expressiva e com sentido estético soluções adequadas à tarefa proposta 

A B D F 
H I 
 

Técnica / Rigor — Em que medida o aluno apresenta soluções que revelam o 
domínio das técnicas e códigos específicos necessários à resolução de problemas e 
projetos específicos (e.g., no domínio de materiais, na representação gráfica, na 
concretização de artefactos e projetos, na manipulação dos 
instrumentos/ferramentas de trabalho, na produção de sons, etc.) 

A B H I J 

Conduta — Em que medida o aluno cumpre as regras de higiene e segurança durante 
o desenvolvimento das tarefas propostas. 

E F G 

Participação / Autonomia — Em que medida o aluno revela interesse, empenho, 
responsabilidade e capacidade na resolução das tarefas que lhe são propostas 

A B C D E F H 

Trabalho em equipa — Em que medida o aluno partilha conhecimentos, contribui 
ativamente para a resolução dos problemas, revelando abertura e espírito crítico na 
busca de soluções construídas de forma partilhada 

A B E F H 

 
De acordo com o Perfil do Aluno, as áreas de competências consideradas são as seguintes: 
A – Linguagem 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 
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Domínios das aprendizagens essenciais, critérios aplicáveis e itens de avaliação no apuramento da 
classificação final na disciplina de: 

 

Educação Musical 
 

                   2º Ciclo 
 

 

 

 
Formalização da Avaliação 

 

Menção Nível Perfis de Aprendizagem 
 

 
MUITO BOM 

 
5 
 

O aluno apresenta desempenho Muito Bom à maioria dos critérios de 
avaliação e não apresenta nenhum Insuficiente. 
 

 
BOM 

 
4 
 

O aluno apresenta desempenho Bom à maioria critérios de avaliação e 
não apresenta nenhum Insuficiente. 
 

 
SUFICIENTE 

 
3 
 

O aluno apresenta desempenho Suficiente à maioria dos critérios de 
avaliação. 
 

 
INSUFICIENTE 

 
2 

O aluno apresenta desempenho Insuficiente à maioria dos critérios de 
avaliação. 
 

 
MUITO 
INSUFICIENTE 

 
1 

O aluno apresenta desempenho Muito Insuficiente, à maioria dos 
critérios de avaliação, por falta de elementos decorrentes de grande 
irregularidade na sua assiduidade. 
 

 
Notas: 

1- Os critérios específicos de avaliação são selecionados em função da especificidade de cada atividade/ 
projeto. 

2- Na classificação final do aluno deverá ter-se em conta a sua progressão na aprendizagem. 

Domínios 
(AE) 

Critérios 
Específicos 

Critérios 
Gerais 

Itens de avaliação 

 

Apropriação 
e Reflexão 
 

 
Conhecimentos/Compreensão 
 

 
 
 
 
 
Participação/Autonomia 

 
  Trabalho em equipa 

 
 
 
Trabalhos práticos e 
projetos realizados 
em sala de aula 
(pesquisa/ reflexão/ 
estudos/ execução/  
apresentação) 
 

 

Interpretação e  
Comunicação 
 

 
Linguagem e Comunicação 
Capacidades/Competências 
Planeamento /Organização 
 

 
Experimentação 
e Criação 

 

 
Originalidade/Criatividade 
Técnica/Rigor 
Conduta 
 



 

Descritores de Desempenho 
 

Menção 
Critério de 
Avaliação 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

Conhecimentos/ 
Compreensão 

Pesquisa, conhece e compreende 
claramente os conteúdos e ideias 
necessárias para a resolução prática 
da tarefa.  

Pesquisa ou conhece e 
compreende os conteúdos e 
ideias necessárias para a 
resolução prática da tarefa. 

Conhece e compreende 
minimamente os conteúdos e 
ideias necessárias à realização da 
tarefa. 

Não conhece/ não compreende as 
ideias necessárias à realização da 
tarefa. 

Linguagem e 
Comunicação 

Comunica com rigor, de forma 
expressiva e eficaz as suas propostas 
e ideias, envolvendo conhecimentos, 
materiais, tecnologias e vocabulários 
específicos. 

Comunica as suas propostas, 
conseguindo envolver 
conhecimentos, materiais e 
vocabulários específicos. 

Consegue comunicar as suas 
propostas e ideias. 

Apresenta muitas dificuldades ou 
não consegue comunicar as suas 
propostas. 

Capacidades/ 
Competências 

Reflete frequentemente sobre o seu 
desempenho, de forma critica, 
usando o feedback do professor, a 
auto e heteroavaliação, de modo a 
melhorar o seu nível de desempenho.  

Reflete sobre o seu desempenho, 
de forma critica e usando o 
feedback do professor para 
superar algumas dificuldades e 
melhorar o seu nível de 
desempenho. 

Consegue refletir sobre o seu 
desempenho, procurando 
ultrapassar as suas dificuldades. 

Não consegue refletir sobre o seu 
desempenho, demonstrando 
desinteresse em melhorar o seu 
nível de desempenho. 

Planeamento/ 
Organização 

Organiza e planifica com facilidade e 
corretamente as tarefas e cumpre os 
prazos. 

Consegue organizar e planificar 
as tarefas e cumprir os prazos. 

Consegue organizar e planificar 
as tarefas, mas tem dificuldade 
em cumprir os prazos. 
Apresenta algumas dificuldades 
em organizar e planificar as 
tarefas, nem sempre cumpre os 
prazos. 

Não consegue organizar-se, nem 
planear as tarefas. 
Não cumpre os prazos. 

Originalidade/ 
Criatividade 

Compreende o problema e apresenta 
propostas adequadas, originais, 
expressivas, com sentido estético. 

Compreende o problema e 
apresenta propostas adequadas e 
interessantes. 

Compreende o problema e 
apresenta propostas adequadas. 

Não compreende o problema e 
apresenta propostas desajustadas 
ou não apresenta propostas. 

Técnica/Rigor 

Domina, explora e aplica 
corretamente as técnicas, 
instrumentos e materiais. 

Aplica corretamente as técnicas, 
instrumentos e materiais. 

Aplica as técnicas, instrumentos e 
materiais com algumas 
dificuldades. 

Apresenta graves falhas na 
aplicação das técnicas e na 
utilização de instrumentos e 
materiais. 



 

Conduta 
 

Cumpre sempre as regras de 
segurança e higiene dentro da sala de 
aula, disponibilizando-se 
sistematicamente para ajudar. 

Cumpre sempre as regras de 
segurança e de higiene. 
 

Cumpre, na maioria das vezes, as 
regras de segurança e de higiene. 
 

Não cumpre as regras de 
segurança e higiene, revelando 
atitudes pouco adequadas a um 
bom ambiente de trabalho.  
 

Participação/ 
Autonomia 

É muito interessado, responsável e 
empenhado. Resolve as tarefas 
propostas pelos seus próprios meios. 

Revela interesse e empenho e 
responsabilidade na realização 
das atividades. Consegue resolver 
a maioria das tarefas propostas 
pelos seus próprios meios.  

Revela algum interesse e 
empenho em realizar as 
atividades. Nem sempre consegue 
resolver pelos seus próprios 
meios, as tarefas propostas. 

Não revela interesse, nem 
empenho em participar nas 
atividades desenvolvidas. 
 

Trabalho em 
equipa 

Contribui de forma significativa para 
o desenvolvimento do trabalho em 
equipa, ajudando, sempre que 
necessário, os colegas que revelam 
mais dificuldades, contribuindo 
ativamente para a resolução dos 
problemas. 

Trabalha em equipa, partilhando 
e contribuindo ativamente para a 
resolução dos problemas. 

Consegue trabalhar em equipa, 
partilhando e contribuindo para a 
resolução dos problemas. 
 

Revela grandes dificuldades em 
trabalhar em grupo, recusando 
por vezes colaborar ou ajudar os 
colegas, assumindo uma atitude 
individualista. 

 
 
Nota:  

Na grelha não consta a menção de Muito Insuficiente, nem os respetivos descritores de desempenho, uma vez que tem por referência a falta 
de   elementos de avaliação.      

 
      Aprovado em reunião do Departamento de Artes a 9 de setembro de 2021.  
 
 
 
 
 
 
 


