
 

 

 

COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

EDUCAÇÃO MUSICAL- 3º ciclo (7º; 8º e 9º ano) 

(oferta prevista na alínea b) do ponto 7 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 55/2018) 

 

As principais finalidades são: 

· Adquirir saberes no domínio artístico; 

· Desenvolver a sensibilidade estética; 

· Dominar técnicas e meios de expressão e comunicação. 

 

 

As Aprendizagens Essenciais estão organizadas pelos seguintes Domínios:  

• Interpretação e comunicação;  

• Criação e Experimentação;  

• Apropriação e reflexão. 

 

Interpretação e comunicação: 

Interpreta, individual e coletivamente, peças musicais oriundas de diferentes 

culturas. 

Interpreta peças musicais em forma binária, ternária ou outra. 

 

Criação e Experimentação: 

Explora saberes e conhecimentos de diferentes culturas, com expressão 

prática ou teórica. 

Conhece e compreende a música como construção social e cultural. 

Exprime-se musicalmente utilizando estruturas diversas. 

Apresenta trabalhos de conteúdo musical, fruto da sua pesquisa. 

 

Apropriação e reflexão: 



Analisa e compreende o fenómeno musical e o seu vasto vocabulário 

associado. 

Analisa e compreende diferentes conteúdos relativos à simbologia musical, 

formas, estruturas, instrumentos e a tipos diversos de expressividade musical. 

 

Os referidos Domínios/Organizadores não são encarados como estanques, 

sendo as atividades de sala de aula uma combinação destes organizadores, 

como exemplificado no esquema seguinte: 

 

 

 

 

Tema aglutinador:  

Músicas do mundo 

 

Temas Transversais: 

Música do Mundo- exploração, manipulação e compreensão de códigos e 

convenções de diferentes culturas musicais. 

 Formas e Estruturas- Desenvolvimento das competências de utilização e 

compreensão dos modos diferenciados de organização e estruturação 

musicais. 

  

Situações de Aprendizagem: 

• Interpretação musical de obras oriundas de diversas culturas musicais;  

• audição / visualização de obras musicais e coreográficas oriundas de 

diversas culturas musicais;  

• exploração musical com base nos princípios  e convenções de diversas 

culturas musicais. 

 

Metodologia: Audições comentadas; interpretação em flauta; interpretação 

vocal; apresentação livre de trabalhos de expressão prática ou teórica; 

visionamento de vídeos.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO- EDUCAÇÃO MUSICAL  3º ciclo 



        

 

Área de Competências 
do Perfil do Aluno 

Domínios Descritores de desempenho 
Instrumentos 
de avaliação 
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Pensamento crítico 

e criativo (D); 

Desenvolvimento 

pessoal e autonomia 

(F); 

Sensibilidade 

estética e artística 

(H); 

Saber científico, 

técnico e 

tecnológico (I); 

Consciência e 

Domínio do Corpo 

(J); 

 
 
Interpretaçã
o e 
Comunicaçã
o 
 

 
 

• Tocar individualmente com 
controlo melódico, rítmico e com 
domínio básico da técnica 
instrumental 

 

 
 
Gravações: 
 
Observação 
do domínio de 
técnicas de 
produção de 
sons e ritmos 
e capacidade 
de interpretar 
peças 
musicais. 
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Total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75% 

Linguagens e textos 

(A); 

Informação e 

comunicação (B); 

Pensamento crítico 

e criativo (D); 

Sensibilidade 

estética e artística 

(H); 

Saber científico, 

técnico e 

tecnológico (I); 

 
 
Apropriação 
e Reflexão 

 
 

• Identificar e compreender as 
funções dos símbolos musicais  

 

 
Observação 
direta do 
domínio de 
códigos  
de leitura, 
escrita e 
notação 
musicais. 

 
 
 

5
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Raciocínio e 

resolução de 

problemas (C); 

Pensamento crítico 

e criativo (D); 

Sensibilidade 

estética e artística 

(H); 

Saber científico, 

técnico e 

tecnológico (I); 

 
 
Experiment
ação e 
Criação 

 
 
• Explorar e desenvolver ideias 
sonoras e musicais partindo de 
determinados estímulos e temáticas.  

 
Observação 
direta do 
domínio de 
técnicas de 
exploração de 
sonoridades e 
ritmos 

 
 
 
 

20
% 

A
ti

tu
d

es
 e

 V
al

o
re

s 

Relacionamento 
interpessoal (E); 
  
Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 
(F); 
  
Bem-estar, saúde e 
ambiente (G) 

  
Saber 
ser/saber 
estar  
 

- Ser assíduo e pontual 
- Ter hábitos de trabalho e persistência 
- Cumprir regras e prazos 
- Realizar as atividades/tarefas 
- Ser cuidadoso na 
apresentação/organização das atividades 
(se aplicável) 
- Ter o material necessário 
  
- Respeitar as opiniões dos outros e 
aceitar as diferenças 

- Responsabilizar-se pelas iniciativas 
individuais e coletivas 
- Abordar com interesse e empenho 
as situações de aprendizagem  

  

 

25% 


