E.B. Santa Clara

ANO LETIVO 2021/2022
EDUCAÇÃO MUSICAL – 2º CICLO 5º /6º ano
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Domínios

Experimentação e Criação

Interpretação e comunicação

Apropriação e reflexão

Ponderação

Aprendizagens Essenciais

Descritores do Perfil do aluno
à saída da escolaridade
obrigatória

Improvisar peças musicais combinando
Timbre, altura, dinâmica, forma, ritmo.
Compor peças musicais utilizando vários
elementos da música utilizando a voz,
corpo, objetos sonoros, instrumentos
musicais.

A,B,C,D,F,G,H,I,J,

A,B,C,D, E, H,I,J

25%

Cantar a solo e em grupo com
acompanhamento musical
Domínio básico da técnica vocal
Interpretar através do movimento corporal
vários contextos musicais

B,C,D,E,F,G,I,J

25%

Comparar características rítmicas,
melódicas em diferentes musicais
Utilizar com crescente vocabulário e
simbologia para documentar peças
musicais.
Investigar diferentes tipos de
interpretações escutadas em espetáculos
musicais.

25%

Conhecedor/Sabedor/ Culto
/Informado /
Crítico/ analítico
Sistematizador / Organizador
Respeitador da diferença do outro

Sistematizador/organizador
Comunicador/desenvolvimento da
linguagem e da oralidade

Responsável/autónomo
Cuidador de si e do outro
Participativo / colaborador

Instrumentos formais de
avaliação
Avaliação do domínio da
compreensão e aquisição de
conhecimentos
Avaliação escrita
Fichas de trabalho
Questões aula
Testes auditivos
Trabalhos de grupo / individual
Apresentações orais
Prática instrumental
Avaliação da prática vocal

Atitudes e valores
- Responsabilidade
- Participação
- Autonomia
- Sociabilidade

25%

Material, trabalho de casa (4%)
Assiduidade /pontualidade (2%)
Comportamento (6%)
Cumprimento de prazos (2%)
Atenção, Concentração, Empenho,
Interesse (4%)
Relacionamento com os outros,
Cooperação com os pares e /ou grupo (4%)
Autónomo / requer apoio, Espírito de
iniciativa (3%)

Avaliação do domínio
comportamental/atitudinal/socioafetivo

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 .

Áreas de Competências

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais e o Perfil do aluno à saída da
escolaridade obrigatória e será feita com base na qualidade das prestações realizadas por aplicação dos instrumentos de avaliação e no respeito pelos
critérios de avaliação.
Nível 1
Fraco
(0-19%)

Nível 2
Insuficiente
(20%-49%)

Nível 3
Suficiente
(50%-69%)

Nível 4
Bom
(70%-89%)

Nível 5
Muito bom
(90%-100%)

Nota: Na disciplina de Educação Musical será marcada falta de material no programa GIAE ao aluno à segunda vez que este se apresente na aula sem o
material necessário.
Artigo 171º alínea b) do Regulamento Interno do Agrupamento.
Nota: No que concerne à prática de Flauta de Bisel e dada a especificidade do instrumento que exige retirar a máscara, projeção de gotículas de saliva na
mesa e nas mãos, e uma vez que os alunos estão sentados dois a dois ainda não existem condições de segurança para a prática deste instrumento.
Relativamente aos restantes Instrumentos Orff da sala o grupo irá decidir sobre a sua utilização de acordo com a especificidade de cada turma respeitando as
normas de higienização dos mesmos e sempre seguindo as orientações da DGS.
A Delegada de Educação Musical
__________________________________
(Isabel Maria Marques Gonçalves)

