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Perfil de aprendizagens específicas  
Disciplina:    Educação Musical                                                               Ano/Ciclo: 2.º ciclo 

 

Domínios de avaliação 
Ponderação 

dos domínios 
de avaliação 

Descritores 
Processo de recolha de informação 
(técnica de avaliação | tarefa de avaliação 
| instrumento de recolha de informação) 

Apropriação e 
Reflexão 
 

25% 

 Domina, com excelência, os conteúdos, 

conceitos, terminologia e técnicas 

específicos da disciplina.  

 Apropria - se criticamente das 

Aprendizagens Essenciais das realidades 

artísticas com muita facilidade e elevado 

sentido estético, no universo da arte 

musical. 
 Tarefa de avaliação: 

Análise 

 

 Instrumento de recolha de 

informação: 

Grelhas de observação 

Listas de verificação 

Anedotários (registos de 

incidentes críticos) 

Grelhas de classificação 

 

 Tipo de informação: 

Aproveitamento 

Capacidades 

Desempenho  

 

Interpretação e 
Comunicação  
 

40% 

 Concretiza com muita facilidade, a 

interpretação e comunicação relativas às 

Aprendizagens Essenciais, com novas 

ideias e soluções, de forma imaginativa, 

inovadora e criativa no universo da arte 

musical. Convoca diferentes 

conhecimentos, metodologias e 

ferramentas para pensar crítica e 

criativamente. 

 Comunica corretamente e de forma 

clara, em função dos diferentes 

contextos.  

 Apresenta sensibilidade estética e 

artística. 

Experimentação e 
Criação 
 

20% 

 Concretiza com muita facilidade, as 

Aprendizagens Essenciais relativas aos 

processos próprios da experimentação, 

da improvisação e da criação do projeto 

e do produto no universo da arte 

musical. 

 Aplica os conhecimentos adquiridos, 

revelando capacidade de os transferir 

para novas situações de aprendizagem. 

 Revela capacidade de argumentação, 

espírito crítico e criatividade. 
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Domínios de avaliação 
Ponderação 

dos domínios 
de avaliação 

Descritores 
Processo de recolha de informação 
(técnica de avaliação | tarefa de avaliação 
| instrumento de recolha de informação) 

Responsabilidade 

15% 

 Cumpre sempre o dever de 
pontualidade. 

 Traz diariamente o material 
indispensável à execução das atividades 
escolares. 

 Mantém permanentemente registos das 
atividades letivas completos e corretos. 

 Cumpre sempre o prazo estabelecido 
para a realização das tarefas escolares. 

 Adota sempre comportamentos 
exemplares e respeita as regras de 
convivência social. 

 Mostra sistematicamente persistência 
em superar as dificuldades e/ou em 
aprofundar as aprendizagens. 

 Instrumentos de recolha de 

informação: 

Anedotários (registos de 

incidentes críticos) 

Grelhas de observação 

Listas de verificação  

Grelhas de classificação 

 
 
 

 Tipo de informação:  

Atitudes e valores 

Desempenho ou produto final 

de um desempenho 

Domínio afetivo  

Domínio psicomotor 

Comportamento típico 

 

Cooperação 

 Cumpre sempre o(a)s papéis/funções na 
aprendizagem cooperativa. 

 Contribui sistematicamente com saberes, 
ideias e/ou opiniões. 

 Mostra sempre capacidade para ouvir o 
outro. 

 Discorda sempre de forma educada. 

 Evidencia permanentemente capacidade 
para ajudar o outro a compreender o 
conteúdo e/ou a tarefa. 

 Mantém-se constantemente 
concentrado na tarefa a realizar. 
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