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Desempenho por Domínios – EDUCAÇÃO MUSICAL – 2.º CICLO 

DOMÍNIOS 
CRITÉRIOS 
GERAIS DE 
AVALIAÇÃO 

DESCRITORES 

MUITO INSUFICIENTE INSUFICIENTE SUFICIENTE BOM MUITO BOM 

APROPRIAÇÃO E 
REFLEXÃO  

✓ Uso do 
Conhecimento 

✓ Resolução de 
problemas 

✓ Comunicação 

✓ Interação 

 

Identifica com 
dificuldade conceitos e 
técnicas, não os 
analisando  

Identifica e analisa com 
dificuldade conceitos e 
técnicas não utilizando 
um vocabulário específico 
e adequado  

Identifica e analisa 
conceitos e técnicas, 
utilizando vocabulário 
específico pouco 
adequado  
  

Identifica e analisa 
conceitos e técnicas, 
utilizando vocabulário 
específico e adequado  
  

Identifica com facilidade 
e analisa criticamente 
conceitos e técnicas, 
utilizando vocabulário 
específico e adequado  

Utiliza linguagens, 
símbolos e o vocabulário 
específico da música, 
com bastantes 
incorreções  

Utiliza linguagens, 
símbolos e o vocabulário 
específico da música, com 
algumas incorreções, não 
aplicando os saberes.  

Utiliza linguagens, 
símbolos e o vocabulário 
específico da música, 
aplicando com dificuldade 
os saberes   

Utiliza linguagens, 
símbolos e o vocabulário 
específico da música, 
aplicando os saberes   

Utiliza com facilidade 
linguagens, símbolos e o 
vocabulário específico da 
música, aplicando os 
saberes   

 
INTERPRETAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO  

Canta/toca a solo/grupo 
com muita dificuldade, 
temas musicais 

Canta/toca a solo/grupo 
com dificuldade, temas 
musicais em diferentes 
tonalidades e modos, com 
diversas formas, géneros 
e estilos, em compasso 
simples e composto, em 
monodia e harmonizadas, 
com e sem 
acompanhamento 
instrumental.  

Canta/toca a solo/grupo, 
temas musicais em 
diferentes tonalidades e 
modos, com diversas 
formas, géneros e estilos, 
em compasso simples e 
composto, em monodia e 
harmonizadas, com e sem 
acompanhamento 
instrumental.  

Canta/toca a solo/grupo, 
com pouca 
intencionalidade 
expressiva, temas 
musicais em diferentes 
tonalidades e modos, com 
diversas formas, géneros 
e estilos, em compasso 
simples e composto, em 
monodia e harmonizadas, 
com e sem 
acompanhamento 
instrumental.  

Canta/toca a solo/grupo, 
com intencionalidade 
expressiva, temas 
musicais em diferentes 
tonalidades e modos, com 
diversas formas, géneros 
e estilos, em compasso 
simples e composto, em 
monodia e harmonizadas, 
com e sem 
acompanhamento 
instrumental.  

Interpreta, mas não 
consegue adaptar a 
diferentes universos 
culturais   

Interpreta com 
dificuldade em diferentes 
universos culturais  

Interpreta de forma 
abrangente em diferentes 
universos culturais  

Interpreta de forma 
abrangente e complexa 
em diferentes universos 
culturais  

Interpreta com facilidade, 
de forma abrangente e 
complexa em diferentes 
universos culturais  
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EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

 

Aplica apenas as 
soluções que lhe são 
apresentadas. 

Reinventa com 
dificuldade as soluções 
que lhe são apresentadas  

Reinventa as soluções que 
lhe são apresentadas, 
conferindo-lhes um 
carácter inovador  

Apresenta soluções 
inovadoras a partir das 
que lhe são apresentadas 

Apresenta soluções 
inovadoras revelando 
criatividade 

Aplica vocabulário não 
aplicando preceitos 
técnicos nas suas 
experimentações 
musicais  

Aplica vocabulário 
revelando dificuldade 
técnica nas suas 
experimentações 
musicais  

Aplica vocabulário e 
técnicas nas suas 
experimentações 
musicais, com ligeiras 
incorreções  

Aplica com facilidade 
vocabulário e técnicas nas 
suas experimentações 
musicais  

Aplica com facilidade 
vocabulário e técnicas nas 
suas experimentações 
musicais, explorando-os 
criativamente  

Não se organiza de 
forma a cumprir o 
prazo. 

Organiza-se com 
dificuldade, não 
cumprindo o prazo  

Organiza-se com 
dificuldade de forma a 
cumprir o prazo  

Organiza-se com 
facilidade de forma a 
cumprir o prazo  

Organiza-se 
autonomamente e com 
facilidade de forma a 
cumprir o prazo  

Não tem em conta as 
orientações para a sua 
reflexão, não tomando 
decisões que visem a 
evolução do trabalho.  

Reflete com orientação 
sobre o trabalho, mas não 
toma decisões adequadas 
com vista à melhoria  

Reflete com orientação 
sobre o trabalho e toma 
decisões adequadas com 
vista à melhoria  
  
  

Reflete individualmente 
sobre o trabalho, mas 
procura alguma 
orientação para a tomada 
de decisões adequadas 
com vista à melhoria   

Reflete individualmente 
sobre o trabalho realizado 
e toma decisões 
adequadas tendo em vista 
à melhoria   

 
 


