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PLANO DE ESTUDOS DE EDUCAÇÃO MUSICAL – 5º E 6º ANO ANO LETIVO 2019/2020 
 

 

ORGANIZADOR 
APRENDIZAGENS 

ESSENCIAIS 
APRENDIZAGENS 

DE ENRIQUECIMENTO 

 

ESTRATÉGIAS 
ÁREAS DE 

COMPETÊNCIA 
PERFIL DO ALUNO 

ARTICULAÇÃO 
COM OUTRAS 
DISCIPLINAS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

AEFS 

ARTICULAÇÃO 
COM PROJETOS 

PARCEIROS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

 

OBS. 

O tema que Um resumo das AE c/ Outras aprendizagens Indicação de como os Indicando apenas as As disciplinas que É exemplo a Indicação dos Indicar todos os  

consta no indicação das páginas do previstas que podem ser alunos vão aprender: letras referentes às têm conteúdos Biblioteca, a projetos ou dos instrumentos de 
documento das documento potenciadas pelas atividade experimental, áreas que se que podem ser Robótica e outros parceiros que avaliação que vão ser 
Aprendizagens  estratégias que vão ser visita de estudo, pretendem trabalhados em projetos que podem apoiar as utilizados: caderno 
Essenciais (AE)  desenvolvidas projeto, … desenvolver (as que parceria (são podem apoiar as aprendizagens (o diário, guiões de 
(é uma linha    estão nas AE e outras) sugestões que aprendizagens ou ICM, a Junta de observação, listas de 

para cada tema)     permitem, depois, as estratégias Freguesia, o verificação, 
     construir a rede planeadas Hospital, a cruz questionários, 
     da pluri e  Vermelha,…) portfólios, …) 
     interdisciplinarida    

     - de)    

Interpretação 

e 

Comunicação 

Explora diferentes 

códigos e convenções 

na música gravada e 

ao vivo. 

Responde a 

conceitos, códigos e 

convenções na 

música gravada e ao 

vivo. 

Prepara, dirige, 

Criação de coreografias. Gravações dos 

trabalhos realizados 

em audio para se 

autocorrigirem 

 
Apresentações entre 

grupos para se 

ouvirem e se 

avaliarem numa 

perspetiva de 

melhorarem as suas 

aprendizagens 

interpretativas. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

Criação de 

coreografias. 

  Avaliação 

diagnóstica/ 

formativa 

 
Apresentações 

individuais, de 

grupo e colectivas 

 
Relatórios 

Gravações 

Produções 

individuais 

 
Produções de grupo 

 
 

 
Desempenho nas 

tarefas 

desenvolvidas nas 

aulas e sua 

avaliação 

 

 apresenta e avalia   

 peças musicais   

 diferenciadas   

 atendendo às suas   

 funções e contextos   

 sociais. (a turma, em   

 intercâmbio com   

 outras turmas ) Ensaia   

 e apresenta na turma e   

 a outras turmas peças   

 musicais utilizando   

 instrumentos e   

 técnicas   

 interpretativas   

 simples.   
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Experimenta 

ção e criação 

Selecciona e organiza 

diferentes tipos de 

materiais sonoros para 

expressar 

determinadas ideias, 

sentimentos e 

atmosferas utilizando 

estruturas e recursos 

técnico-artísticos 

elementares partindo 

das suas experiências 

e imaginação. 

Explora ideias 

sonoras e musicais 

partindo de 

determinados 

estímulos e temáticas. 

Regista em suporte 

áudio as criações 

realizadas para 

avaliação e 

aperfeiçoamento 

Inventa, cria e regista 

pequenas 

composições e 

acompanhamentos 

simples.. 

Utiliza , diferentes 

Sonorização de textos, 

poemas, textos 

dramáticos, banda 

desenhada, ilustrações, 

pinturas, esculturas … 

Gravações dos 

trabalhos realizados 

em audio para se 

autocorrigirem 

 

Trabalho de grupo 

com tarefas bem 

definidas para 

efetuarem as suas 

criações musicais. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

Sonorização de 

textos, poemas, 

textos 

dramáticos, 

banda 

desenhada, 

ilustrações, 

pinturas, 

esculturas … 

  Avaliação 

diagnóstica/ 

formativa 

 

Apresentações 

individuais, de 

grupo e colectivas 

 

Relatórios 

Gravações 

Produções 

individuais 

 
Produções de grupo 

Desempenho nas 

tarefas 

desenvolvidas nas 

aulas e sua 

avaliação 

 

 conceitos e códigos     

 para a criação de     

 pequenas peças e     

 improvisações     

 musicais.     

Apropriação 

e reflexão 

Explora e reconhece 

os elementos básicos 

da música. 

Identifica e explora as 

qualidades do som. 

Utiliza vocabulário 

apropriado para 

descrever e comparar 

diferentes situações 

musicais: sons, peças 

musicais, estilos, 

géneros. 

Construção de 

instrumentos - para com 

eles tocar, improvisar e 

compor 

Criação de jogos para 

com eles criar situações 

de construção de puzzles 

musicais para construção 

de sequências rítmicas e 

rítmico-melódicas. 

Contextos históricos e 

sociais da música através 

dos tempos. 

Apresentação do 

trabalho de grupo 

com esclarecimento 

das técnicas usadas e 

aplicação do 

vocabulário 

específico da 

disciplina de acordo 

com as criações 

musicais efetuadas 

ou interpretações das 

mesmas, ou ainda 

interpretações de 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

Construção de 

instrumentos - 

para com eles 

tocar, 

improvisar e 

compor 

Criação de 

jogos para com 

eles criar 

situações de 

construção de 

puzzles 

musicais para 

  Avaliação 

diagnóstica/ 

formativa 

 
Apresentações 

individuais, de 

grupo e colectivas 

 

Relatórios 

Gravações 
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 Reconhece a música 

como parte do 

quotidiano e 

desempenhando 

diferentes funções. 

Identifica diferentes 

culturas musicais e os 

contextos onde se 

inserem nas obras que 

vai estudando. 

Analisa e interpreta 

peças da sua cultura e 

de outras culturas. 

Produz material 

Visionamento de filmes 

de curta duração para 

interpretação dos seus 

contextos. 

peças de diversas 

épocas e autores. 
I 

J 

construção de 

sequências 

rítmicas e 

rítmico- 

melódicas. 

Contextos 

históricos e 

sociais da 

música através 

dos tempos. 

  Produções 

individuais 

 
Produções de 

grupo. 

 
Desempenho nas 

tarefas 

desenvolvidas nas 

aulas e sua 

avaliação. 

 

escrito audiovisual e    

multimédia ou outro,    

utilizando vocabulário    

simples e apropriado,    

em relação aos temas    

que vai estudando.    

 
 

Nota 1: " As Aprendizagens Essenciais (AE) apresentadas neste documento para o 2º ciclo do Ensino Básico foram estruturadas a partir de  três organizadores comuns à Educação 

Artística: Experimentação e criação; Interpretação e Comunicação; Apropriação e Reflexão. " (pág2) Aprendizagens essenciais| Articulação com o Perfil dos Alunos 
 

Nota 2 (muito importante): "Na elaboração das AE optou-se pela apresentação das competências por ciclos e não por anos de escolaridade, estando as referidas competências 

estabelecidas para o final de cada ciclo de ensino, visto entender-se que só no fim de cada uma das fases escolares se mobilizam plenamente conhecimentos, capacidades e atitudes de cada 

organizador. Também se considera que as aprendizagens podem ter ritmos de aquisição diferentes, ao nível do aluno, da turma, da escola, da comunidade.(...) Contudo, o professor terá 

como meta que ambos os alunos atinjam esta competência no final do 2º ciclo do Ensino Básico, independentemente do seu ponto de partida/conhecimento e desempenho inicial. 

Acrescenta-se que na elaboração destas AE pressupõe-se que os saberes de qualquer ciclo podem e devem continuar a ser mobilizados em ciclos posteriores." pág3 Aprendizagens 

Essenciais|Articulação com o Perfil dos Alunos 

 

Nota 3: As aprendizagens planificadas neste documento articulam com os pressupostos do Perfil do Aluno.  

Áreas de competência do Perfil do Aluno (transversais a todas as áreas do saber): 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 Cientifico, Técnico e Tecnológico; J – Consciência e Domínio do Corpo. 

 

A coordenadora de Grupo O coordenador de Departamento 
 

 

 

(Ondina Cunha) (Eduardo Bueso) 
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PLANIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO: Expressões 

 

DISCIPLINAS: Educação Musical e CEA: Música 

 

Domínios e subdomínios de avaliação Indicadores de avaliação Instrumentos de avaliação 

 Valor 

100% 

 
Valor 

100% 

 Valor 

% 

diagnóstica 

formativa 

sumativa 

trabalhos de 

grupo/apres 

entações 

produções 

A
p

re
n

d
iz

a
g
en

s 

es
p

ec
íf

ic
a
s 

d
a
 

d
is

ci
p

li
n

a
 

30% Conhecimento e 

compreensão dos 

conteúdos 

 

15% 

Identificação dos conteúdos tratados na disciplina  P P P 

Uso dos conteúdos para a realização das tarefas  P P P 

Expansão das aprendizagens essenciais  P P P 

 
Comunicação 

 

15% 
Utilização de diferentes linguagens na comunicação  P P P 

Interpretação de mensagens em diferentes suportes  P P P 

Utilização diferenciadamente das TIC na comunicação  P P P 

M
ét

o
d

o
s 

d
e 

tr
a
b

a
lh

o
 e

 d
e 

es
tu

d
o

 

30% Pesquisa e 

organização da 

informação 

 

15% 
Seleção crítica de fontes de pesquisa  P P P 

Organização criteriosa de informação  P P P 

Construção da identidade  P P P 

Participação no 

Trabalho de 

Grupo 

 

15% 

Cooperação no grupo de trabalho  P P P 

Desenvolvimento de processos de mediação  P P P 

Representação do grupo  P P P 

C
o
m

p
ro

m
is

so
 

co
m

 a
 

a
p

re
n

d
iz

a
g
em

 40%  
Avaliação 

 

20% 

Avaliação do seu trabalho  P P P 

Participação na avaliação do trabalho dos outros  P P P 

Reorientação da aprendizagem face à avaliação  P P P 

Responsabilidade 

como estudante 
20% 

Pontualidade / Cumprimento de prazos  P P P 

Participação nas tarefas de aprendizagem  P P P 

Utilização dos recursos adequados à aprendizagem  P P P 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complemento de Educação Artística: Música 

5º/6º Anos 
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Interpretação Composição 

ão 

Música no Contexto 

social 

 

 

 

Orientações Curriculares 

 

 
O Complemento de Educação Artística: Música pretende ser um espaço em que a música se 

pode interligar com as outras disciplinas do currículo, dando a possibilidade da criação que 

embora sendo produtos musicais, tiveram como estímulos fontes de várias origens, tais como 

poemas, textos, ilustrações, bandas desenhadas, pinturas, esculturas, etc. 

Nesta espaço privilegia-se a articulação curricular com as diversas áreas disciplinares bem 

como os diversos projetos existentes no Agrupamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Interpretação e Comunicação: . 

Saber cantar 

Saber tocar 

Interpretação de obras de reportório variado. 

Audição 

Assistir a concertos dentro e fora da escola. 

Alunos/as como espectadores. 

Alunos/as como instrumentistas. 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 

Ser uma escola de cidadania 

Ser uma escola de qualidade   

 

 

 

 

 

 

 Composição – Criação e Experimentação  

Saber improvisar 

Saber Compor 

Sonorização de textos, poemas, textos dramáticos, bandas desenhadas, ilustrações, pinturas, 
esculturas … 

Construção de instrumentos - para com eles tocar, improvisar e compor. 
Criação de jogos para com eles criar situações de construção de puzzles musicais para 

construção de sequências rítmicas e rítmico-melódicas. 

Criação de coreografias. 
 

 

 

 Música no Contexto Social – Culturas musicais nos contextos  

Contextos históricos e sociais da música através dos tempos. 

Visionamento de filmes de curta duração para interpretação dos seus contextos. 

 Perceção sonora e musical  

Através da prática e reflexão o/a aluno/a vai formando o seu conhecimento musical, 

utilizando gradualmente uma linguagem cada vez mais específica. 
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