
 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. ANTÓNIO DE ATAÍDE 

 ANO LETIVO 2021-2022 | Castanheira do Ribatejo 

 

 

PERFIL DE APRENDIZAGEM | PONDERAÇÃO DE DOMÍNIOS – EDUCAÇÃO MUSICAL – 2.º CICLO 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS GERAIS 

DE AVALIAÇÃO 

PERFIL DE APRENDIZAGEM 

AINDA NÃO ADQUIRIU EM AQUISIÇÃO ADQUIRIU 

INTERPRETAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 
Áreas de Competência 

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

30% 

 Uso do 

Conhecimento 
 

 Resolução de 
Problemas 

 

 Comunicação 

 

 Interação 

• Revela dificuldades em cantar, 

tocar individualmente e em grupo, 

repertório variado com controle 

melódico, rítmico, de dinâmica e de 

elementos expressivos, com domínio 

básico da técnica vocal e 

instrumental. 

• Revela alguma facilidade em cantar, 

tocar individualmente e em grupo, 

repertório variado com controle 

melódico, rítmico, de dinâmica e de 

elementos expressivos, com domínio 

básico da técnica vocal e instrumental. 

• Revela facilidade em cantar, tocar 

individualmente e em grupo, repertório 

variado com controle melódico, rítmico, 

de dinâmica e de elementos expressivos 

com domínio básico da técnica vocal e 

instrumental. 

EXPERIMENTAÇÃO E 
CRIAÇÃO 

 
Áreas de Competência 
A, B, C, D, E, F, H, I 

30% 

• Revela dificuldades em explorar e 

desenvolver ideias sonoras e musicais, 

em improvisar e compor pequenas 

composições e acompanhamentos 

simples, individualmente e em grupo, 

utilizando diferentes recursos técnico-

artísticos e códigos de notação. 

• Revela alguma facilidade em explorar 

e desenvolver ideias sonoras e musicais, 

em improvisar e compor pequenas 

composições e acompanhamentos 

simples, individualmente e em grupo, 

utilizando diferentes recursos técnico-

artísticos e códigos de notação. 

• Revela facilidade em explorar e 

desenvolver ideias sonoras e musicais, 

em improvisar e compor pequenas 

composições e acompanhamentos 

simples, individualmente e em grupo, 

utilizando diferentes recursos técnico-

artísticos e códigos de notação. 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

 
Áreas de Competência 

A, B, D, F, H, I 

40% 

• Revela dificuldades em utilizar o 

vocabulário específico da disciplina e 

em identificar e compreender as 

funções dos símbolos musicais, na sua 

apropriação, e na utilização dos 

diferentes códigos e convenções de 

leitura, escrita e notação musical;  

• Deve participar com mais empenho 

nas atividades e realizar as tarefas 

propostas para ultrapassar as suas 

dificuldades. 

• Revela alguma facilidade em utilizar o 

vocabulário específico da disciplina e em 

identificar e compreender as funções dos 

símbolos musicais, na sua apropriação, e 

na utilização dos diferentes códigos e 

convenções de leitura, escrita e notação 

musical;  

• Deve continuar a participar com 

empenho nas atividades e realizar as 

tarefas propostas para ultrapassar 

algumas dificuldades que ainda 

apresenta. 

• Revela facilidade em utilizar o 

vocabulário específico da disciplina e em 

identificar e compreender as funções dos 

símbolos musicais, na sua apropriação, e 

na utilização dos diferentes códigos e 

convenções de leitura, escrita e notação 

musical; 

• Deve continuar a participar com 

empenho nas atividades e realizar as 

tarefas propostas para manter ou obter 

melhores resultados. 

 
Áreas de Competências do PERFIL dos ALUNOS: 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   


