
	

	

	
	

Planificação/Critérios 
Ano Letivo 2019/2020	

 
Nível de Ensino: 3ºciclo  Disciplina: Música  Ano: 8º  Curso: Ensino Básico 

 
Planificação Anual 

Período Sequências Conteúdos Programáticos/Aprendizagens Essenciais Tempos letivos 

 
1.º 

 
	
	
1. O Corpo e a Voz: 
Aparelho fonador, respiratório, 
ressoador e auditivo. 
 
 
2. O som 
 
 
 

 
 
 
Aparelho fonador, respiratório, ressoador e auditivo – o seu 
funcionamento 
 
 
 
O som através do tempo nas diferentes culturas; 
Sons do mundo;  
Sons produzidos pelo homem /sons corporais e pela natureza; 
 
A linguagem do som;  
 
A propagação do som (onda sonora) 
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2.º 

 
2. A Música e os instrumentos 
Orff 
 
2.1 Timbre 
2.2. Altura 
2.3. Ritmo 
2.4. Timbre 
2.5. Dinâmica 

 
 
 
 
Instrumentos: 
- Famílias dos instrumentos Orff 
- Altura definida e indefinida 
- Acústicos 
- Contraste e semelhança tímbrica 
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3.º 

- A utilização de diferentes 
tecnologias e software na música 
 
 
As diferentes formas de 
expressão; 
 
- Altura 
- Ritmo 
- Melodia 
- Timbre 
- Dinâmica 
- Forma 
- Harmonia 
- Pulsação 
- Duração 

Instrumentos de música mecânica 
Instrumentos electrónicos 
 
 
Música no teatro, na dança, no cinema e na publicidade.  
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Critérios de Avaliação/Ponderação 

Em cada descritor a avaliação é feita tendo em conta os níveis seguintes: 

Ainda está longe de um 
desempenho razoável 

Ainda não desempenha 
razoavelmente 

Desempenha 
razoavelmente 

Desempenha bem Desempenha plenamente 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 
Até 19% Entre 20% e 46% Entre 47% e 69% Entre 70% e 89% Entre 90% e 100% 

 

(Domínios/Sequências/Temas/Módulos e  
Conhecimentos, Capacidades e Atitudes )/Descritores 

Ponderação Instrumentos de Avaliação 

 
DOMÍNIO DE EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 
a) Improvisa peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da 
música (timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos 
recursos (fontes sonoras convencionais e não convencionais, imagens, 
esculturas, textos, vídeos, gravações...)  
 
b) Compõe peças musicais com diversos propósitos, combinando e manipulando 
vários elementos da música (altura, dinâmica, ritmo, forma, timbres e 
texturas), utilizando recursos diversos (voz, corpo, objetos sonoros, 
instrumentos musicais, tecnologias e software). 

10% 

 
Fichas de avaliação, formativa e 
sumativa.  
 
 
Apresentação de trabalhos de 
pesquisa individuais e/ou de 
grupo. 
 
 
Grelhas de observação direta. 



  
 
Testes de execução vocal e 
instrumental.  
 
Participação em projetos 
musicais e audições na escola 
ou na comunidade.  
 
Registo de faltas: presença, 
atraso, material 
(caderno/flauta), disciplinar.  
 
 
Participação nas aulas.  
 
Auto e heteroavaliação.  
  

 
DOMÍNIO DE INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
a) Canta, 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.  
 
b) Toca diversos instrumentos musicais, a solo e em grupo, repertório variado, 
controlando o tempo, o ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza e 
confiança. 
 
c) Apresenta publicamente atividades artísticas podendo articular a música com 
outras áreas do conhecimento. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

55% 
 
 
 
 
 
 

DOMÍNIO DE APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
 
a) Compara características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, 
tímbricas e de textura em peças musicais de épocas, estilos e géneros musicais 
diversificados.   
 
b) Utiliza vocabulário e simbologias para documentar, descrever e comparar 
diversas peças musicais. 
 
c)  Investiga diferentes tipos de interpretações ao vivo ou gravados de 
diferentes tradições e épocas utilizando vocabulário apropriado. 
 
d) Compara criticamente estilos e géneros musicais, tendo em conta os 
enquadramentos socioculturais do passado e do presente.  
 
e) Identifica criticamente a música relacionando-a com o seu dia-a-dia e os seus 
mundos pessoais e sociais 
 

 
 

35% 
 

Notas: 
- a avaliação é sempre formativa, mesmo a que resulta de uma classificação no final dos 1.º e 2.º períodos, com exceção da avaliação do final do 3.º 
período, que é sumativa e que resulta do juízo globalizante do ano; 



- os instrumentos de avaliação devem ser diversificados; 
- um instrumento de avaliação tem tantas classificações quantos os descritores dos domínios/sequências/temas/módulos e conhecimentos, capacidades 
e atitudes que estão a ser avaliados; 
- a dificuldade registada num determinado período do ano não deve ser considerada na avaliação do 3.º período, quando se deteta que o aluno já superou 
o problema. 

 

Níveis de Desempenho 

Tendo em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competência inscritas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória 
(linguagens e textos; informação e comunicação; raciocínio e resolução de problemas; pensamento crítico e pensamento criativo; 
relacionamento interpessoal; desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; sensibilidade estética e artística; saber 
científico, técnico e tecnológico; consciência e domínio do corpo), os descritores de desempenho são os seguintes: 

 
(Muito Bom) 

Nível 5 
18 a 20 valores 

 

O aluno conseguiu atingir na totalidade os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando não ter qualquer dificuldade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a 
plenitude das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Bom) 
Nível 4 

14 a 17 valores 

O aluno conseguiu atingir a maior parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas aprendizagens 
essenciais, evidenciando ter muita facilidade na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, a maior 
parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Suficiente) 
Nível 3 

10 a 13 valores 

O aluno conseguiu atingir, de forma satisfatória, uma parte dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter pequenas dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra poder adquirir, no final da escolaridade obrigatória, de forma 
satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

(Insuficiente) 
Níveis 1 e 2 
0 a 9 valores 

O aluno não conseguiu atingir, de forma satisfatória, os conhecimentos, capacidades e atitudes previstas nas 
aprendizagens essenciais, evidenciando ter dificuldades na disciplina. 
Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demostra muitas dificuldades em poder adquirir, no final da escolaridade 
obrigatória, de forma satisfatória, uma parte das competências de conhecimentos, capacidades e atitudes.  

 


