
 
 

 

Educação Musical – 5ºano 

 

CONHECEDOR 

 
Experimentar sons vocais e sons instrumentais; 

Explorar fontes sonoras diversas;  

Improvisar, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas, rítmicas ou harmónicas; 

Criar, compor, sozinho ou em grupo, utilizando diferentes fontes sonoras. 

Apresenta publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas do conhecimento, com rigor artístico e controle emocional. 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
* 

CRITÉRIOS GERAIS E ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 



 
 

 

COMUNICADOR 

 
Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais tímbricas e de textura em repertório diversificados; 

Pesquisar diferentes interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais ao vivo ou gravados, de diferentes tradições e épocas, utilizando vocabulário apropriado; 

Utiliza o vocabulário específico da disciplina para descrever os aspetos musicais envolvidos nas suas experiências artísticas; 

Partilhar, com  os pares, as músicas do seu quotidiano  e debate sobre  os  diferentes  tipos  de música; 

Utilizar vocabulário e simbologias convencionais e não convencionais para descrever e comparar diversos tipos de sons e peças musicais; 

Produzir, sozinho ou em grupo, material escrito, audiovisual e multimédia ou outro. 

 

CRÍTICO E ANALÍTICO 

 
Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz (cantada ou falada) com diferentes intencionalidades expressivas; 

Cantar, a solo e em grupo, canções com características musicais e culturais diversificadas;   

Tocar, a solo e em grupo, as suas próprias peças musicais ou de outros; 

Identifica características estilísticas, rítmicas, melódicas, harmónicas e formais; 

Explora e desenvolve ideias sonoras e musicais partindo de determinados estímulos e temáticas e utilizando recursos técnico-artísticos elementares- 



 
 

CRIATIVO 

 
Descreve criticamente a música como modo de conhecimento do mundo, relacionando-a com a sua realidade pessoal e social; 

Improvisa/Compõe peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da música; 

Compara características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, tímbricas e de textura em peças musicais de épocas, estilos e géneros 

diversificados; 

Pensamento crítico e criativo. 

 

COLABORATIVO 

Cantar, a solo e em grupo, a uma e duas vozes, repertório variado com e sem acompanhamento instrumental, evidenciando confiança e domínio básico 

da técnica vocal.  

Tocar diversos instrumentos acústicos e eletrónicos, a solo e em grupo, repertório variado, controlando o tempo, o ritmo e a dinâmica, com progressiva 

destreza e confiança 

 

 



 
 

 

REFLEXIVO/AUTORREGULADOR 

 
Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais tímbricas e de textura em repertório diversificados; 

Utilizar vocabulário e simbologias convencionais e não convencionais para descrever e comparar diversos tipos de sons e peças musicais; 

Pesquisar diferentes interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais ao vivo ou gravados, de diferentes tradições e épocas, utilizando vocabulário apropriado; 

Partilhar, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debate sobre os diferentes tipos de música; 

Produzir, sozinho ou em grupo, material escrito, audiovisual e multimédia ou outro. 

 


