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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARTIM DE FREITAS 

ESCOLA BÁSICA 2/3 MARTIM DE FREITAS 

Ano letivo 2018/2019 

Planificação da disciplina de Educação Musical – 6º Ano 

        (as aulas são contabilizadas em unidades de 50 min.) 

Nº de aulas 
previstas 

 
Domínios / Atividades 

 

 
Instrumentos e Critérios de Avaliação 

 

 
 
 
 
 

 
1º Período 

 
25 
 
 
 
 
 
 

2º Período 
 

25 
 
 
 
 
 
 

3º Período 
 

13 
 

Experimentação e Criação  

Improvisar peças musicais, combinando e manipulando vários 
elementos da música (timbre, altura, dinâmica, ritmo, forma, 
texturas). 

 

Interpretação e Comunicação  

Cantar, 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. 

Tocar instrumentos acústicos, a solo e em grupo, repertório 
variado, controlando o tempo, o ritmo e a dinâmica, com 
progressiva destreza e confiança. 

Interpretar, através do movimento corporal, contextos musicais 
contrastantes. 

Mobilizar sequências de movimentos corporais em contextos 
musicais diferenciados. 

Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula 
a música com outras áreas do conhecimento. 

 

Apropriação e Reflexão 

Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, 
dinâmicas, formais tímbricas e de textura em peças musicais de 
épocas, estilos e géneros musicais diversificados. 

Comparar criticamente estilos e géneros musicais, tendo em 
conta os enquadramentos socioculturais do passado e do 
presente.  

Identificar criticamente a música, enquanto modo de conhecer e 
dar significado ao mundo, relacionando-a com o seu dia-a-dia, e 
os seus mundos pessoais e sociais. 

 

 

 

 

Instrumentos de Avaliação 

 
- Observação direta dos organizadores 

/domínios 

- Avaliação instrumental e vocal 

- Avaliação da composição/improvisação 

- Preparação de repertório de espetáculos 

- Observação direta dos parâmetros comportamentais 

- Avaliação escrita (opcional) 

 

 
 
 

Critérios de Avaliação 

 
- Rigor científico: 

                        Nível rítmico                                                     

                        Nível melódico                                                  

                        Elementos expressivos                                      

- Qualidade da interpretação de músicas de diferentes 

estilos musicais                                                                         

- Desempenho ao nível do domínio do instrumento                   

- Improvisação / Composição / Criatividade                                 

 

  
Atividades do PAA - 1º Período 
 Dia Mundial da Música; 
 Animação Musical no Sarau de Entrega de 

Diplomas; 
 «Natal Musical» – Concerto Solidário 

 
Atividades do PAA – 3º Período 

 «Assim se Canta na Martim». 

 

 

Material necessário: Caderno de Música; Caderno de micas/Livro(facultativo) e Flauta de Bisel 


