
                                                                                 

 

Disciplina de Violino 

Critérios de Avaliação do 1º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 

• Afinação 
• Coordenação motora 

• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 

• Controlo do arco 

 

• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 
50% 

 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 

• Capacidade de fraseado musical 

• Expressividade musical 
• Capacidade de memória musical 

• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 

apresentações públicas (audições, 

recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 

• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 

• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 

• Disponibilidade para participar nas atividades 
promovidas pela escola 

• Cumprimento dos conteúdos programáticos 
definidos 

• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 

assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• A nota de avaliação final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período letivo. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Violino 

Critérios de Avaliação do 2º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 

• Afinação 
• Controlo do arco 

• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 

• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 

• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 

 

• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

50% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 

• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 

• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 

apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a
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re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 

• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 

• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 

e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 2º Ciclo (correspondente ao 2º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 2 ou 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 40% na avaliação final da disciplina. 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Violino 

Critérios de Avaliação do 3º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 

• Afinação 
• Controlo do arco 

• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 

• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 

• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 

 

• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

40% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 

• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 

• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 

apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

30% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a
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re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 

• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 

• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 

e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 3º Ciclo (correspondente ao 5º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 3 professores. 

• A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

• A prova global do 5º grau serve como Prova de Acesso ao Ensino Secundário. 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Violino 

Critérios de Avaliação do Secundário 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 

• Afinação 
• Controlo do arco 

• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 

• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 

• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 

 

• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

35% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 

• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 

• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 

apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

35% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a
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re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 

• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 

• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 

e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do Secundário (correspondente ao 8º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

 

 



																																																									 	

	

	
	
	
	

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Escalas e arpejos 

O aluno terá que realizar uma escala maior, 
a escala homónima ou relativa menor 
harmónica e os respetivos arpejos, na 
extensão de duas oitavas, entre as duas 
tonalidades que o aluno preparou para a 
prova. 

3 val. 

 • Critérios técnicos:  

 Postura corporal Afinação 

Controlo do arco 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e qualidade 

do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

2. e 3. 
Estudos 

Execução de dois estudos contrastantes, ao 
nível de estilo e caráter técnico, que devem 
refletir a ambivalência técnica do aluno. 

    3 val. 
+ 

3 val. 

 
 
 
4. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no momento 
da prova e é-lhe dado cerca de três minutos 
para a sua preparação e leitura interior em 
silêncio, antes de a tocar. 2 val. 

 
COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

 

5. 
Peça 

 
 
 
Execução de uma peça completa de nível 
adequado ao 2º grau. 4,5 val. 

 
 
 
 6. 

Peça ou um 
andamento de 
grande forma 

O aluno deverá tocar uma peça contrastante 
em termos de estilo, carácter e andamento, 
relativamente ao que tocou na prova 
anterior (5.) ou, em opção, apresentar um 
andamento de uma grande forma, escolhido 
de uma Sonata, Partita, Concertino ou 
Concerto. 

4,5 val. 

 

- A prova global é de realização obrigatória pelo aluno para a conclusão da disciplina de instrumento com aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 2 ou 3 professores. 

- A classificação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 2º grau tem um peso de 40% na nota final do aluno, sendo que a classificação final de 3º período tem 

um peso de 60%. 

	
	

Disciplina de Violino	
Modelo da prova global do 2º grau	



																																																									 	

	
	

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Escalas e arpejos 

O aluno terá que realizar uma escala 
maior, uma escala menor harmónica e 
melódica (homónima ou relativa 
menor) – em ligaduras de pelo menos 
duas notas - e respetivos arpejos, na 
extensão de duas oitavas. 

 

2 val. 

 • Critérios técnicos:  

 Postura corporal Afinação 

Controlo do arco 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e 

qualidade do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

 

 
2. 
Estudo obrigatório 

Execução de um estudo definido como 
obrigatório para todos os alunos do 5º 
grau de Violino: Estudo nº 2 de Kreutzer 

 
3,5 val. 

 

3. 
Estudo 

O aluno deverá tocar um estudo 
contrastante em termos de estilo, 
carácter e andamento relativamente ao 
item anterior (2.). 

3,5 val. 
 

 
4. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no 
momento da prova e é-lhe dado cerca 
de três minutos para a sua preparação e 
leitura interior em silêncio, antes de a 
tocar. 

1 val. 

 

COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

5. 
andamento de 
grande forma 

O aluno deverá apresentar um 
andamento de uma grande forma, 
escolhido entre Sonata, Partita, 
Concertino ou Concerto. 

3 val. 

 
 
 
 

6. 
Peça ou um 
andamento de 
grande forma 

O aluno deverá tocar uma peça 
contrastante em termos de estilo,  
carácter  e  andamento, relativamente 
ao que tocou na prova anterior (5.) ou, 
em opção, apresentar um andamento 
de uma grande forma, escolhido entre 
Sonata, Concertino ou Concerto da 
prova anterior. 

 
 
 

3 val. 

 
 
7. 
Peça obrigatória 

A peça obrigatória é escolhida pelos 
professores da Área Disciplinar de 
Cordas Friccionadas e é comum a todos 
os alunos do 5º grau de Violino. 
A partitura desta peça é entregue ao 
aluno na última aula do 2º período e é 
objeto de trabalho nas aulas de 
instrumento do 3º período.  

4 val.  

 

 

- A prova global é de realização obrigatória pelo aluno para a conclusão da disciplina de instrumento com aproveitamento. 
- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 
- A classificação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 
- A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno e serve de Prova de Acesso ao Ensino Secundário para 

os alunos que pretendam prosseguir os seus estudos e ingressar no ensino secundário de Música.     

 

Disciplina de Violino	
Modelo da prova global do 5º grau/Acesso ao 

Secundário	



																																																									 	

 
 

COMPONENTE INTERPRETATIVA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

 
1.e 2. 
Dois andamentos de 
grande forma 

 

O aluno terá que tocar dois 
andamentos contrastantes escolhidos 
de grande forma (Sonata, Partita, 
Concertino ou Concerto). 

6val. 
+ 

6val. 
 
 

 • Critérios técnicos:  

Postura corporal Afinação 

Controlo do arco 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e 

qualidade do som 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

 
 
3. 
Peça Obrigatória 

A peça obrigatória é escolhida pelos 
professores da Área Disciplinar das 
Cordas Friccionadas e é comum a todos 
os alunos do 8º grau de Violino.  
A partitura é entregue ao aluno na 
última aula do 2º período letivo e é 
objeto de trabalho das aulas de 
instrumento do 3º período. 

 
5 val. 

 

 

 

 

4. 
Peça 

 
 
 
 
A execução de uma peça completa ou 
andamento de Sonata ou Partita de J. S 
Bach, à escolha do aluno, adequada ao 
8º grau. 

3 val. 
 

- A prova global é de realização obrigatória pelo aluno para a conclusão da disciplina de instrumento com aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 

- A classificação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 8º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno a instrumento. 

 

Disciplina de Violino	
Modelo da prova global do 8º grau	



                                                                                 

 

Disciplina de Violeta 

Critérios de Avaliação do 1º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 

• Afinação 
• Coordenação motora 

• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 

• Controlo do arco 

 

• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 
50% 

 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 

• Capacidade de fraseado musical 

• Expressividade musical 
• Capacidade de memória musical 

• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 

apresentações públicas (audições, 

recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 

• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 

• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 

• Disponibilidade para participar nas atividades 
promovidas pela escola 

• Cumprimento dos conteúdos programáticos 
definidos 

• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 

assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• A nota de avaliação final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período letivo. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Violeta 

Critérios de Avaliação do 2º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 

• Afinação 
• Controlo do arco 

• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 

• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 

• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 

 

• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

50% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 

• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 

• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 

apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 

• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 

• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 

e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 2º Ciclo (correspondente ao 2º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 2 ou 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 40% na avaliação final da disciplina. 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Violeta 

Critérios de Avaliação do 3º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 

• Afinação 
• Controlo do arco 

• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 

• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 

• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 

 

• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

40% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 

• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 

• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 

apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

30% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 

• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 

• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 

e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 3º Ciclo (correspondente ao 5º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 3 professores. 

• A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

• A prova global do 5º grau serve como Prova de Acesso ao Ensino Secundário. 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Violeta 

                    Critérios de Avaliação do Secundário 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 

• Afinação 
• Controlo do arco 

• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 

• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 

• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 

 

• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

35% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 

• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 

• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 

apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

35% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 

• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 

• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 

e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do Secundário (correspondente ao 8º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

 

 



	 	 	

	

	
	
	
	

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Escalas e arpejos 

O aluno terá que realizar uma escala maior, 
a escala homónima ou relativa menor 
harmónica e os respetivos arpejos, na 
extensão de duas oitavas. 
 

3val. 
 • Critérios técnicos:  

 Postura corporal Afinação 

Controlo do arco 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulaçãoCoordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e qualidade 

do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

2. e 3. 
Estudos 

Execução de dois estudos contrastantes, ao 
nível de estilo e caráter técnico, que devem 
refletir a ambivalência técnica do aluno. 

 
  3 val. 

+ 
3 val. 

 
 
4. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no momento 
da prova e é-lhe dado cerca de três minutos 
para a sua preparação e leitura interior em 
silêncio, antes de a tocar. 2 val. 

 

COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

 

5. 
Peça 

 
 
Execução de uma peça completa de nível 
adequado ao 2º grau. 

4,5 val. 
 
 
 
 6. 

Peça ou um 
andamento de 
grande forma 

O aluno deverá tocar uma peça contrastante 
em termos de estilo, carácter e andamento, 
relativamente ao que tocou na prova 
anterior (5.). 4,5 val. 

- A prova global é de realização obrigatória pelo aluno para a conclusão da disciplina de instrumento com 

aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 2 ou 3 professores. 

- A classificação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 2º grau tem um peso de 40% na nota final do aluno, sendo que a classificação final de 3º período tem 

um peso de 60%. 

	
	
	

Disciplina de Violeta	
Modelo da prova global do 2º grau	



	 	 	

	
	

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

 

 

1. 
Escalas e arpejos 

O aluno terá que realizar uma escala 
maior, uma escala menor harmónica e 
melódica (homónima ou relativa menor) 
– em ligaduras de pelo menos duas 
notas - e respetivos arpejos, na extensão 
de duas oitavas. As escalas deverão ser 
apresentadas em ligaduras de pelo 
menos duas notas.  

2 val. 

 • Critérios técnicos:  

 Postura corporal Afinação 

Controlo do arco 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e 

qualidade do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

 

2. 
Estudo obrigatório 

Execução de um estudo definido como 
obrigatório para todos os alunos do 5º 
grau de Violino: Estudo nº 2 de Kreutzer. 

 
3,5 val. 

 

3. 
Estudo 

O aluno deverá tocar um estudo 
contrastante em termos de estilo, carácter 
e andamento relativamente ao do item 
anterior (2.). 

3,5 val. 
 

 
4. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no 
momento da prova e é-lhe dado cerca de 
três minutos para a sua preparação e 
leitura interior em silêncio, antes de a 
tocar. 

1 val. 

 

COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

5. 
Andamento de 
grande forma 

O aluno deverá apresentar um andamento 
de uma grande forma, escolhido entre 
Sonata, Suite, Concertino ou Concerto. 3 val. 

 
 
 
 

6. 
Peça ou um 
andamento de 
grande forma 

O aluno deverá tocar uma peça 
contrastante em termos de estilo, carácter 
e andamento, relativamente ao que tocou 
na prova anterior (5.) ou, em opção, 
apresentar um andamento de uma grande 
forma, escolhido entre Sonata, Suite, 
Concertino ou Concerto da prova anterior. 

 
 
 

3 val. 

 
7. 
Peça obrigatória 

A peça obrigatória é escolhida pelos 
professores da Área Disciplinar de Cordas 
Friccionadas e é comum a todos os alunos 
do 5º grau de Violeta. 
A partitura desta peça é entregue ao aluno 
na última aula do 2º período e é objeto de 
trabalho nas aulas de instrumento do 3º 
período.  

4 val.  

- A prova global é de realização obrigatória pelo aluno para a conclusão da disciplina de instrumento com aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 

- A classificação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno e serve de Prova de Acesso ao Ensino Secundário para 

os alunos que pretendam prosseguir os seus estudos e ingressar no ensino secundário de Música.     

 

Disciplina de Violeta	
Modelo da prova global do 5º grau/Acesso ao Secundário	



	 	 	

 
 
 

COMPONENTE INTERPRETATIVA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

 
1.e 2. 
Dois andamentos de 
grande forma 

 

O aluno terá que tocar dois 
andamentos contrastantes escolhidos 
de grande forma (Sonata, Suite, 
Concertino ou Concerto). 

 
 

5val. 
+ 

5val. 
 

 

 • Critérios técnicos:  

Postura corporal Afinação 

Controlo do arco 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e 

qualidade do som 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

 
3. 
Peça Obrigatória 

A peça obrigatória é escolhida pelos 
professores da Área Disciplinar das 
Cordas Friccionadas e é comum a todos 
os alunos do 8º grau de Violeta.  
A partitura é entregue ao aluno na 
última aula do 2º período letivo e é 
objeto de trabalho das aulas de 
instrumento do 3º período. 

 
 
 
 

5 val. 

 
 
 

 

4. 
Peça 

 
A execução de uma peça completa ou 
andamento de Suite ou Partita de J. S 
Bach, à escolha do aluno, adequada ao 
8º grau. 

5 val. 
 

 

- A prova global é de realização obrigatória pelo aluno para a conclusão da disciplina de instrumento com aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 

- A classificação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 8º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno a instrumento. 

 

Disciplina de Violeta	
Modelo da prova global do 8º grau	



                                                                                 

 

Disciplina de Violoncelo 

Critérios de Avaliação do 1º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 

• Afinação 
• Coordenação motora 

• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 

• Controlo do arco 

 

• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 
50% 

 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 

• Capacidade de fraseado musical 

• Expressividade musical 
• Capacidade de memória musical 

• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 

apresentações públicas (audições, 

recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 

• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 

• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 

• Disponibilidade para participar nas atividades 
promovidas pela escola 

• Cumprimento dos conteúdos programáticos 
definidos 

• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 

assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• A nota de avaliação final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período letivo. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Violoncelo 

Critérios de Avaliação do 2º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 

• Afinação 
• Controlo do arco 

• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 

• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 

• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 

 

• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

50% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 

• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 

• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 

apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 

• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 

• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 

e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 2º Ciclo (correspondente ao 2º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 2 ou 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 40% na avaliação final da disciplina. 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Violoncelo 

Critérios de Avaliação do 3º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 

• Afinação 
• Controlo do arco 

• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 

• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 

• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 

 

• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

40% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 

• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 

• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 

apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

30% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 

• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 

• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 

e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 3º Ciclo (correspondente ao 5º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 3 professores. 

• A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

• A prova global do 5º grau serve como Prova de Acesso ao Ensino Secundário. 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Violoncelo 

           Critérios de Avaliação do Secundário 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 

• Afinação 
• Controlo do arco 

• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 

• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 

• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 

 

• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

35% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 

• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 

• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 

apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

35% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 

• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 

• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 

e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do Secundário (correspondente ao 8º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

 

 



																																					 	

	

	
	
	

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

 
1. 
Escalas e arpejos 

O aluno terá que realizar uma escala maior, 
a escala homónima ou relativa menor 
harmónica e os respetivos arpejos, na 
extensão de duas oitavas. 
 

3 val. 
 • Critérios técnicos:  

 Postura corporal Afinação 

Controlo do arco 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e qualidade 

do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

 

2. e 3. 
Estudos 

Execução de dois estudos contrastantes, ao 
nível de estilo e caráter técnico, que devem 
refletir a ambivalência técnica do aluno. 

    3 val. 
+ 

3 val. 

 
 
4. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no momento 
da prova e é-lhe dado cerca de três minutos 
para a sua preparação e leitura interior em 
silêncio, antes de a tocar. 2 val. 

 
COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

5. 
Peça 

Execução de uma peça completa de nível 
adequado ao 2º grau. 

4,5 val. 

 
 
 
 

6. 
Peça ou um 
andamento de 
grande forma 

O aluno deverá tocar uma peça contrastante 
em termos de estilo, carácter  e andamento, 
relativamente ao que tocou na prova 
anterior (5.) ou, em opção, apresentar um 
andamento de uma grande forma, escolhido 
de uma Sonata, Suite, Concertino ou 
Concerto. 

 
4,5 val. 

 

- A prova global é de realização obrigatória pelo aluno para a conclusão da disciplina de instrumento com aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 2 ou 3 professores. 

- A classificação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 2º grau tem um peso de 40% na nota final do aluno, sendo que a classificação final de 3º período tem um 

peso de 60%. 

 

 
 
 

Disciplina de Violoncelo	
Modelo da prova global do 2º grau	



																																					 	

 
 

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

 

1. 
Escalas e arpejos 

O aluno terá que realizar uma escala 
maior, uma escala menor harmónica e 
melódica (homónima ou relativa 
menor) – em ligaduras de pelo menos 
duas notas - e respetivos arpejos, na 
extensão de duas oitavas. 

 

2 val. 

 • Critérios técnicos:  

 Postura corporal Afinação 

Controlo do arco 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e 

qualidade do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

 

 
2. 
Estudo obrigatório 

Execução de um estudo definido como 
obrigatório para todos os alunos do 5º 
grau de Violoncelo. 

 
3,5 val. 

 
 
3. 
Estudo 

O aluno deverá tocar um estudo 
contrastante em termos de estilo, 
carácter e andamento relativamente ao 
item anterior (2.). 

3,5 val. 
 

 
 
4. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no 
momento da prova 
e  é-lhe dado cerca de três minutos para 
a sua preparação e leitura interior em 
silêncio, antes de a tocar. 

1 val. 

 
COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

5. 
andamento de 
grande forma 

O aluno deverá apresentar um 
andamento de uma grande forma, 
escolhido entre Sonata, Suite, 
Concertino ou Concerto. 

3 val. 

 
 
 
 

 

6. 
Peça ou um 
andamento de 
grande forma 

O aluno deverá tocar uma peça 
contrastante em termos de estilo, 
carácter e andamento, relativamente 
ao que tocou na prova anterior (5.) ou, 
em opção, apresentar um andamento 
de uma grande forma, escolhido entre 
Sonata, Suite, Concertino ou Concerto 
da prova anterior. 

 
 
 

3 val. 

 
 
7. 
Peça obrigatória 

A peça obrigatória é escolhida pelos 
professores da Área Disciplinar de 
Cordas Friccionadas e é comum a todos 
os alunos do 5º grau de Violoncelo. 
A partitura desta peça é entregue ao 
aluno na última aula do 1º período e é 
objeto de trabalho nas aulas de 
instrumento do 2º e 3º períodos. 

4 val.  

 

- A prova global é de realização obrigatória pelo aluno para a conclusão da disciplina de instrumento com aproveitamento. 
- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 
- A classificação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 
- A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno e serve de Prova de Acesso ao Ensino Secundário para 

os alunos que pretendam prosseguir os seus estudos e ingressar no ensino secundário de Música.     

Disciplina de Violoncelo	
Modelo da prova global do 5º grau/Acesso ao 

Secundário	



																																					 	

 
 

COMPONENTE INTERPRETATIVA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

 
1.e 2. 
Dois andamentos de 
grande forma 

 

O aluno terá dois andamentos 
contrastantes escolhidos de grande 
forma (Sonata, Suite, Concertino ou 
Concerto). 

6val. 
+ 

6val. 
 
 

 • Critérios técnicos:  

Postura corporal Afinação 

Controlo do arco 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e 

qualidade do som 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

 
 
3. 
Peça Obrigatória 

A peça obrigatória é escolhida pelos 
professores da Área Disciplinar das 
Cordas Friccionadas e é comum a todos 
os alunos do 8º grau de Violoncelo.  
A partitura é entregue ao aluno na 
última aula do 2º período letivo e é 
objeto de trabalho das aulas de 
instrumento do 3º período. 

 
5 val. 

 

 
 
 
 
4. 
Peça 

 
 
 
 
 
 
A execução de uma peça completa, à 
escolha do aluno, adequada ao 8º grau. 

3 val. 
 

 
 

- A prova global é de realização obrigatória pelo aluno para a conclusão da disciplina de instrumento com aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 

- A classificação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 8º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno a instrumento 

 

Disciplina de Violoncelo	
Modelo da prova global do 8º grau	



                                                                                 

 

Disciplina de Contrabaixo 

Critérios de Avaliação do 1º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 

• Afinação 
• Coordenação motora 

• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 

• Controlo do arco 

 

• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 
50% 

 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 

• Capacidade de fraseado musical 

• Expressividade musical 
• Capacidade de memória musical 

• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 

apresentações públicas (audições, 

recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 

• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 

• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 

• Disponibilidade para participar nas atividades 
promovidas pela escola 

• Cumprimento dos conteúdos programáticos 
definidos 

• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 

assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• A nota de avaliação final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período letivo. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Contrabaixo 

Critérios de Avaliação do 2º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 

• Afinação 
• Controlo do arco 

• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 

• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 

• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 

 

• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

50% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 

• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 

• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 

apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 

• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 

• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 

e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 2º Ciclo (correspondente ao 2º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 2 ou 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 40% na avaliação final da disciplina. 

 

 

 



                                                                                 

 

 

Disciplina de Contrabaixo 

Critérios de Avaliação do 3º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Afinação 

• Controlo do arco 
• Capacidade de leitura 

• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 

• Coordenação motora 
• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 

 

• Participação e desempenho nas 
tarefas pedagógicas da aula 

40% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 

• Capacidade de compreensão e adequação 
estilística 

• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 

apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

30% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 

• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 

• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 

• Disponibilidade para participar nas atividades 
promovidas pela escola 

• Cumprimento dos conteúdos programáticos 
definidos 

• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 

assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 3º Ciclo (correspondente ao 5º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 3 professores. 

• A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

• A prova global do 5º grau serve como Prova de Acesso ao Ensino Secundário. 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Contrabaixo 

             Critérios de Avaliação do Secundário 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 

• Afinação 
• Controlo do arco 

• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 

• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 

• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 

 

• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

35% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 

• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 

• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 

apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

35% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 

• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 

• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 

e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do Secundário (correspondente ao 8º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

 

 



                                                       

Disciplina de Contrabaixo 

Modelo da prova global do 2º grau 
 

 
 

- A prova global é de reali zação obrigatória pelo aluno para a conclusão da disc iplina de instrumento com 

aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 2 ou 3 professores. 

- A class i ficação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 2º grau tem um peso de 40% na nota final do aluno, sendo que a classificação final de 3º 

período tem um peso de 60%. 

 
 
 

 
 

 
 

COMPONENTE TÉCNICA   

Componente Técnica   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Escalas e arpejos 

O aluno terá que realizar uma escala 

maior, a escala homónima ou relativa 

menor harmónica e os respetivos 

arpejos, na extensão de duas oitavas nas 

escalas e uma oitava nos arpejos. 

3val. 

 • Critérios técnicos:  

Postura corporal Afinação 

Controlo do arco 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e qualidade 

do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

 

2. e 3. 
Estudos 

Execução de dois estudos contrastantes, 

ao nível de estilo e caráter técnico, que 

devem refletir a ambivalência técnica do 

aluno. 

3 val. 
+ 

3 val. 
4. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 

pequeno excerto musical. 

A partitura é entregue ao aluno no 

momento da prova 

e  é-lhe   dado   cerca   de   três   minutos 

para a sua preparação e leitura interior em 

silêncio, antes de a tocar. 

2 val. 

 
Componente Interpretativa  

prova descrição cotação  

5. 
Peça 

Execução de uma peça completa de nível 

adequado ao 2º grau. 

4,5 val. 

 
 
 
 6. 

Peça ou um 
andamento de 
grande forma 

O aluno deverá tocar uma peça 

contrastante em termos de estilo,  

carácter  e  andamento, relativamente ao 

que tocou na prova anterior (5.) ou, em 

opção, apresentar um andamento de uma 

grande forma, escolhido de uma Sonata, 

Suite, Concertino ou Concerto. 

4,5 val. 

Disciplina de Contrabaixo 

Modelo da prova global do 5º grau/Acesso ao Secundário 



                                                       

Disciplina de Contrabaixo 

Modelo da prova global do 8º grau 

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Escalas e arpejos 

O aluno terá que realizar uma escala 

maior, uma escala menor harmónica 

(homónima ou relativa menor) – em 

ligaduras de pelo menos duas notas 

- e respetivos arpejos, na extensão 

de duas oitavas. 

2val. 

 • Critérios técnicos:  

 Postura corporal Afinação 

Controlo do arco 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e 

qualidade do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

 

2. 

Estudo obrigatório 

Execução de um estudo definido 

como obrigatório para todos os 

alunos do 5º grau de Contrabaixo. 

 
3,5 val. 

 

3. 
Estudo 

O aluno deverá tocar um estudo 

contrastante em termos de estilo, 

carácter e andamento relativamente ao 

do item anterior. 

3,5 val. 
 

 
4. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 

pequeno excerto musical. 

A partitura é entregue ao aluno no 

momento da prova e é-lhe dado 

cerca de três minutos para a sua 

preparação e leitura interior em 

silêncio, antes de a tocar. 

1 val. 

 

COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

5. 
Andamento de 
grande forma 

O aluno deverá apresentar um 

andamento de uma forma grande, 

escolhido entre Sonata, Suite, 

Concertino ou Concerto. 

3 val. 

 
 
 
 

 

6. 
Peça ou um 
andamento de 
grande forma 

O aluno deverá tocar uma peça 

contrastante em termos de estilo, 

carácter e andamento, relativamente 

ao que tocou na prova anterior (5.) 
ou, em opção, apresentar um 

andamento de uma grande forma, 

escolhido entre Sonata, Suite, 

Concertino ou Concerto da prova 

anterior. 

 
 
 

3 val. 

 
7. 
Peça obrigatória 

A peça obrigatória é escolhida pelos 

professores da Área Disciplinar de 

Cordas Friccionadas e é comum a 

todos os alunos do 5º grau de 

Contrabaixo. 

A partitura desta peça é entregue ao 

aluno na última aula do 1º período 

letivo e é objeto de trabalho nas aulas 

de instrumento do 2º e 3º períodos.  

4 val.  

 

- A prova global é de reali zação obrigatória pelo aluno para a conclusão da disc iplina de instrumento com 

aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 

- A class i ficação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno e serve de Prova de Acesso ao Ensino 

Secundário para os alunos que pretendam prosseguir os seus estudos e ingressar no ensino secundário de 

Música.     

 

 
 
 
 



                                                       

COMPONENTE INTERPRETATIVA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

 
1.e 2. 
Dois andamentos de 
grande forma 

 

O aluno terá que tocar dois 

andamentos contrastantes 

escolhidos de grande forma (Sonata, 

Suite, Concertino ou Concerto). 

6val. 
+ 

6val. 
 
 

 • Critérios técnicos:  

Postura corporal Afinação 

Controlo do arco 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e 

qualidade do som 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

 
 
3. 
Peça Obrigatória 

A peça obrigatória é escolhida pelos 

professores da Área Disciplinar das 

Cordas Friccionadas e é comum a 

todos os alunos do 8º grau de 

Contrabaixo.  

A partitura é entregue ao aluno na 

última aula do 2º período letivo e é 

objeto de trabalho das aulas de 

instrumento do 3º período. 

 
5 val. 

 

 

 

 

4. 
Peça 

 

 

 

 

 

 

A execução de uma peça completa, à 

escolha do aluno, adequada ao 8º grau. 

3 val. 
 

 

- A prova global é de reali zação obrigatória pelo aluno para a conclusão da disc iplina de instrumento com 

aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 

- A class i ficação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 8º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno a instrumento. 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Oboé 

Critérios de Avaliação do 1º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Domínio e controlo da respiração 
• Coordenação motora 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 

 

• Participação e desempenho nas 
tarefas pedagógicas da aula 

50% 

 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• A nota de avaliação final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período letivo. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Oboé 

Critérios de Avaliação do 2º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Domínio e controlo da respiração 
• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 
• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

50% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 2º Ciclo (correspondente ao 2º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 2 ou 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 40% na avaliação final da disciplina. 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Oboé 

Critérios de Avaliação do 3º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Domínio e controlo da respiração 
• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 
• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

40% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

30% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 3º Ciclo (correspondente ao 5º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 3 professores. 

• A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

• A prova global do 5º grau serve como Prova de Acesso ao Ensino Secundário. 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Oboé 

Critérios de Avaliação do Secundário 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Domínio e controlo da respiração 
• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 
• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

35% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

35% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do Secundário (correspondente ao 8º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri constituído 

por 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

 



	 	 	

Disciplina de Oboé 

Modelo da prova global do 2º grau 
	

	
	
	

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Escalas e arpejos 

O aluno terá que realizar uma escala 
maior e duas escalas relativas menores 
(harmónica e melódica) e os respetivos 
arpejos, na extensão de duas oitavas. 
As escalas e os arpejos serão sorteadas no 
início da prova. 

5 val. 

 • Critérios técnicos:  

 Postura corporal  

Afinação 

Domínio e controlo da respiração 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e qualidade 

do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

 

2. 
Estudo(s) 

Execução de um ou dois estudos (mais 
pequenos) contrastantes, ao nível de 
estilo e caráter técnico, que devem 
refletir a ambivalência técnica do aluno. 

  6  val. 

 
3. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no 
momento da prova e é-lhe dado cerca de 
três minutos para a sua preparação e 
leitura interior em silêncio, antes de a 
tocar. 

3 val. 

 
COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

4. 
Peça 

Execução de uma peça completa, com 
acompanhamento, de nível adequado ao 2º 
grau. 

6 val. 

 
 
 
 

 
- A prova global é de reali zação obrigatória pelo aluno para a conclusão da disc iplina de instrumento com aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 2 ou 3 professores. 

- A class i ficação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 2º grau tem um peso de 40% na nota final do aluno, sendo que a classificação obtida no 3º período tem um 

peso de 60%. 

	
	
	
	
	
	
	
	



	 	 	

Disciplina de Oboé 

Modelo da prova global do 5º grau/Acesso ao Secundário 	
	
	
	

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Escalas e arpejos 

O aluno terá que realizar uma escala 
maior e duas escalas relativas menores 
(harmónica e melódica) e os respetivos 
arpejos, na extensão de duas oitavas. 
O aluno terá que tocar uma escala 
cromática, com articulações diversas, na 
extensão de duas oitavas. 
As escalas e os arpejos serão sorteadas no 
início da prova. 

4 val. 

 • Critérios técnicos:  

Postura corporal  

Afinação 

Domínio e controlo da respiração 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e qualidade 

do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

 

2. e 3. 
Estudos 

Execução de dois estudos contrastantes, 
ao nível de estilo e caráter técnico, que 
devem refletir a ambivalência técnica do 
aluno. 

 
3,5 val. 

+ 
3,5 val. 

 
4. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no 
momento da prova e é-lhe dado cerca de 
três minutos para a sua preparação e 
leitura interior em silêncio, antes de a 
tocar. 

2 val. 

 
COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

5. 
Peça 

Execução de uma peça completa de nível 
adequado ao 5º grau. 

3,5 val. 
 
 
 
 

6. 
Peça ou um 
andamento de 
grande forma 

O aluno deverá tocar dois andamentos 
contrastantes de uma grande forma 
(Sonata ou Concerto). Esta deverá ser de 
um período diferente - em termos de 
estilo,  carácter  e  andamento, 
relativamente ao que tocou no item 
anterior (5.). 

3,5 val. 

 
- A prova global é de reali zação obrigatória pelo aluno para a conclusão da disc iplina de instrumento com aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 

- A class i ficação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno e serve de Prova de Acesso ao Ensino Secundário para os 

alunos que pretendam prosseguir os seus estudos e ingressar no ensino secundário de Música. 

	
	



	 	 	

Disciplina de Oboé 

Modelo da prova global do 8º grau 	
	
	
	

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Estudos 

Execução de dois estudos contrastantes, 
ao nível de estilo e caráter técnico, que 
devem refletir a ambivalência técnica do 
aluno: 
.2 estudos de “48 Studies for Oboe” Op. 
31 de F. Ferling (ou equivalente) – dos 
quais o júri selecionará um; 
.1 estudo de “Studies Luft” (ou 
equivalente) 

 
3+3 val. 

 • Critérios técnicos:  

Postura corporal  

Afinação 

Domínio e controlo da respiração 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e qualidade 

do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

Postura e atitude em palco 

 

 
2. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no 
momento da prova e é-lhe dado cerca de 
três minutos para a sua preparação e 
leitura interior em silêncio, antes de a 
tocar. 

2 val. 

 

COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

3 e 4. 
Peças 

Execução de duas peças completas, de nível 
adequado. 

3+3 val. 

 
 
 
 

6. 
Concerto 

O aluno deverá tocar dois andamentos 
contrastantes de uma grande forma 
(Sonata ou Concerto). Esta deverá ser de 
um período diferente - em termos de 
estilo,  carácter  e  andamento, 
relativamente ao que tocou no item 
anterior (5.). 

6 val. 

 
- A prova global é de reali zação obrigatória pelo aluno para a conclusão da disc iplina de instrumento com aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 

- A class i ficação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 8º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno. 
	



                                                                                 

 

                            Disciplina de Flauta Transversal 

Critérios de Avaliação do 1º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Domínio e controlo da respiração 
• Coordenação motora 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 

 

• Participação e desempenho nas 
tarefas pedagógicas da aula 

50% 

 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• A nota de avaliação final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período letivo. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 

                            Disciplina de Flauta Transversal 

Critérios de Avaliação do 2º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Domínio e controlo da respiração 
• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 
• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

50% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 2º Ciclo (correspondente ao 2º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 2 ou 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 40% na avaliação final da disciplina. 

 

 

 



                                                                                 

 

                           Disciplina de Flauta Transversal 

Critérios de Avaliação do 3º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Domínio e controlo da respiração 
• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 
• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

40% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

30% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 3º Ciclo (correspondente ao 5º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 3 professores. 

• A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

• A prova global do 5º grau serve como Prova de Acesso ao Ensino Secundário. 

 

 



                                                                                 

 

                          Disciplina de Flauta Transversal 

                     Critérios de Avaliação do Secundário 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Domínio e controlo da respiração 
• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 
• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

35% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

35% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do Secundário (correspondente ao 8º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

 



	 	 	

Disciplina de Flauta Transversal 

Modelo da prova global do 2º grau 
	

	
	

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Escalas e arpejos 

O aluno terá que realizar uma escala 
maior e duas escalas relativas menores 
(harmónica e melódica) e os respetivos 
arpejos, na extensão de duas oitavas. 
As escalas e os arpejos serão sorteadas no 
início da prova. 

5 val. 

 • Critérios técnicos:  

 Postura corporal  

Afinação 

Domínio e controlo da respiração 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e qualidade 

do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

 

2. 
Estudo(s) 

Execução de um ou dois estudos (mais 
pequenos) contrastantes, ao nível de 
estilo e caráter técnico, que devem 
refletir a ambivalência técnica do aluno. 

  6  val. 

 
3. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no 
momento da prova e é-lhe dado cerca de 
três minutos para a sua preparação e 
leitura interior em silêncio, antes de a 
tocar. 

3 val. 

 

COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

4 
Peça 

Execução de uma peça completa, com 
acompanhamento, de nível adequado ao 2º 
grau. 

6 val. 

 
 
 
 

 
- A prova global é de reali zação obrigatória pelo aluno para a conclusão da disc iplina de instrumento com aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 2 ou 3 professores. 

- A class i ficação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 2º grau tem um peso de 40% na nota final do aluno, sendo que a classificação obtida no 3º período tem um peso 

de 60%. 

	
	
	
	
	
	
	
	



	 	 	

Disciplina de Flauta Transversal 

Modelo da prova global do 5º grau/Acesso ao Secundário 
	

	
	
	

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Escalas e arpejos 

O aluno terá que realizar uma escala 
maior e duas escalas relativas menores 
(harmónica e melódica) e os respetivos 
arpejos, na extensão de duas oitavas. 
O aluno terá que tocar uma escala 
cromática, com articulações diversas, na 
extensão de duas oitavas. 
As escalas e os arpejos serão sorteadas no 
início da prova. 

4val. 

 • Critérios técnicos:  

Postura corporal  

Afinação 

Domínio e controlo da respiração 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e qualidade 

do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

 

2. e 3. 
Estudos 

Execução de dois estudos contrastantes, 
ao nível de estilo e caráter técnico, que 
devem refletir a ambivalência técnica do 
aluno. 

 
3,5 val. 

+ 
3,5 val. 

 
4. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no 
momento da prova e é-lhe dado cerca de 
três minutos para a sua preparação e 
leitura interior em silêncio, antes de a 
tocar. 

2 val. 

 
COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  
5. 
Peça 

Execução de uma peça completa de nível 
adequado ao 5º grau. 

3,5 val. 

 
 
 
 

6. 
Peça ou um 
andamento de 
grande forma 

O aluno deverá tocar dois andamentos 
contrastantes de uma grande forma 
(Sonata ou Concerto). Esta deverá ser de 
um período diferente - em termos de 
estilo, carácter e andamento, 
relativamente ao que tocou no item 
anterior (5.). 

 
 
 

3,5 val. 

 
- A prova global é de reali zação obrigatória pelo aluno para a conclusão da disc iplina de instrumento com aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 

- A class i ficação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno e serve de Prova de Acesso ao Ensino Secundário para os 

alunos que pretendam prosseguir os seus estudos e ingressar no ensino secundário de Música. 

	



	 	 	

Disciplina de Flauta Transversal 

Modelo da prova global do 8º grau 	
	
	

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Estudos 

Execução de dois estudos contrastantes, 
ao nível de estilo e caráter técnico, que 
devem refletir a ambivalência técnica do 
aluno: 
.2 estudos de “24 Caprices” Op. 26 de T. 
Boehm (ou equivalente) – dos quais o 
júri selecionará um; 
.1 estudo de “24 Studies” Op.15 de J. 
Andersen (ou equivalente) 

 
3+3 val. 

 • Critérios técnicos:  

Postura corporal  

Afinação 

Domínio e controlo da respiração 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e qualidade 

do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

Postura e atitude em palco 

 

 
2. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no 
momento da prova e é-lhe dado cerca de 
três minutos para a sua preparação e 
leitura interior em silêncio, antes de a 
tocar. 

2 val. 

 
COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

3 e 4. 
Peças 

Execução de duas peças completas, de nível 
adequado. 

3+3 val. 
 
 
 
 

6. 
Concerto 

O aluno deverá tocar dois andamentos 
contrastantes de uma grande forma 
(Sonata ou Concerto). Esta deverá ser de 
um período diferente - em termos de 
estilo,  carácter  e  andamento, 
relativamente ao que tocou no item 
anterior (5.). 

6 val. 

 
- A prova global é de reali zação obrigatória pelo aluno para a conclusão da disc iplina de instrumento com aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 

- A class i ficação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 8º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno. 
 



                                                                                 

 

Disciplina de Clarinete 

Critérios de Avaliação do 1º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Domínio e controlo da respiração 
• Coordenação motora 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 

 

• Participação e desempenho nas 
tarefas pedagógicas da aula 

50% 

 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação directa sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• A nota de avaliação final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período lectivo. 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Clarinete 

Critérios de Avaliação do 2º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Domínio e controlo da respiração 
• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 
• Capacidade de projecção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

50% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação directa sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 2º Ciclo (correspondente ao 2º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 2 ou 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 40% na avaliação final da disciplina. 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Clarinete 

Critérios de Avaliação do 3º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Domínio e controlo da respiração 
• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 
• Capacidade de projecção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

40% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

30% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação directa sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 3º Ciclo (correspondente ao 5º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 3 professores. 

• A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

• A prova global do 5º grau serve como Prova de Acesso ao Ensino Secundário. 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Clarinete 

Critérios de Avaliação do Secundário 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Domínio e controlo da respiração 
• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 
• Coordenação motora 
• Capacidade de projecção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

35% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

35% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação directa sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do Secundário (correspondente ao 8º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri constituído 

por 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

 



	 	 	

	

	
	
	
 

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Escalas e arpejos 

O aluno terá que realizar (de cor) duas 
escalas (maiores e relativas menores 
harmónica) e os respetivos arpejos, na 
extensão de duas oitavas, até três 
alterações. 
As escalas e os arpejos serão sorteadas no 
início da prova. 

5 val. 

 • Critérios técnicos:  

 Postura corporal  

Afinação 

Domínio e controlo da respiração 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e qualidade 

do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

2. 
Estudo(s) 

Execução de um ou dois estudos (mais 
pequenos) contrastantes, ao nível de estilo e 
caráter técnico, que devem refletir a 
ambivalência técnica do aluno (no modo 
maior ou menor, em divisão binária ou 
ternária e no âmbito de duas oitavas). 

  6  val. 

 
3. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no momento 
da prova 
e  é-lhe   dado   cerca   de   três   minutos 
para a sua preparação e leitura interior em 
silêncio, antes de a tocar. 

3 val. 

 

COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

 

4. 
Peça 

 
 
Execução de uma peça completa, com 
acompanhamento, de nível adequado ao 2º 
grau (no modo maior ou menor, em divisão 
binária ou ternária e no âmbito de duas 
oitavas). 

6 val.  
 

 
- A prova global é de realização obrigatória pelo aluno para a conclusão da disciplina de instrumento com aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 2 ou 3 professores. 

- A classificação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 2º grau tem um peso de 40% na nota final do aluno, sendo que a classificação obtida no 3º período tem um peso 

de 60%. 

	
	
	
	
	

Disciplina de Clarinete	
Modelo da prova global do 2º grau	



	 	 	

	

	
	
	
	

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Escalas e arpejos 

O aluno terá que realizar uma escala maior 
e relativas menores (natural, harmónica e 
melódica) e os respetivos arpejos, na 
extensão de duas oitavas. 
O aluno terá que tocar uma escala 
cromática, com articulações diversas, na 
extensão de duas oitavas. 
As escalas e os arpejos serão sorteadas no 
início da prova. 

4 val. 

 • Critérios técnicos:  

Postura corporal  

Afinação 

Domínio e controlo da respiração 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e qualidade 

do som 

 

 

• Critérios interpretativos 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

 

2. 
2 Estudos 

Execução de dois estudos preparados pelo 
aluno, ao nível de estilo e caráter técnico, 
que devem refletir a ambivalência técnica do 
aluno. O estudo a ser tocado, será escolhido 
pelo júri, no momento da prova. 

 
3,5 val. 

+ 
3,5 val. 

 
3. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no momento 
da prova 
e  é-lhe dado cerca de três minutos para a 
sua preparação e leitura interior em silêncio, 
antes de a tocar. 

2 val. 

 
COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

4. 
Peça 

Execução de uma peça completa de nível 
adequado ao 5º grau. 

3,5 val. 

 
 
 
 

5. 
Peça ou um 
andamento de 
grande forma 

O aluno deverá tocar dois andamentos 
contrastantes de uma grande forma (Sonata 
ou Concerto). Esta deverá ser de um período 
diferente - em termos de estilo,  carácter  e  
andamento, relativamente ao que tocou no 
item anterior (4.). 3,5 val. 

 
- A prova global é de realização obrigatória pelo aluno para a conclusão da disciplina de instrumento com aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 

- A classificação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno e serve de Prova de Acesso ao Ensino Secundário para os 

alunos que pretendam prosseguir os seus estudos e ingressar no ensino secundário de Música. 

Disciplina de Clarinete	
Modelo da prova global do 5º grau/Acesso ao Secundário	



	 	 	

	

	
	
	
	

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Estudos 

Execução de dois estudos contrastantes, ao 
nível de estilo e caráter técnico, que devem 
refletir a ambivalência técnica do aluno, 
adequados ao nível exigido. 

 
3+3 val. 

 • Critérios técnicos:  

Postura corporal  

Afinação 

Domínio e controlo da respiração 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e qualidade 

do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

Postura e atitude em palco 

 

 
2. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no momento 
da prova e é-lhe dado cerca de três minutos 
para a sua preparação e leitura interior em 
silêncio, antes de a tocar. 2 val. 

 
COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

3 e 4. 
Peças 

Execução de duas peças completas, de nível 
adequado. 

3+3 val. 

 
 
 
 

6. 
Concerto 

O aluno deverá tocar dois andamentos 
contrastantes de uma grande forma (Sonata 
ou Concerto). Esta deverá ser de um período 
diferente - em termos de estilo, carácter e 
andamento, relativamente ao que tocou no 
item anterior (5.). 6 val. 

 
- A prova global é de realização obrigatória pelo aluno para a conclusão da disciplina de instrumento com aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 

- A classificação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 8º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno. 
	

Disciplina de Clarinete	
Modelo da prova global do 8º grau	



                                                                                 

 

Disciplina de Guitarra 

Critérios de Avaliação do 1º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Limpeza do som 
• Coordenação motora 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 

 

• Participação e desempenho nas 
tarefas pedagógicas da aula 

50% 

 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação directa sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• A nota de avaliação final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período lectivo. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Guitarra 

Critérios de Avaliação do 2º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Limpeza do som 
• Coordenação motora 
• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 
• Capacidade de projecção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

50% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a
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re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 2º Ciclo (correspondente ao 2º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 2 ou 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 40% na avaliação final da disciplina. 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Guitarra 

Critérios de Avaliação do 3º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Limpeza do som 
• Coordenação motora 
• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 
• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

40% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

30% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a
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• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 3º Ciclo (correspondente ao 5º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 3 professores. 

• A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

• A prova global do 5º grau serve como Prova de Acesso ao Ensino Secundário. 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Guitarra 

Critérios de Avaliação do Secundário 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Limpeza do som 
• Coordenação motora 
• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 
• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

35% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

35% 
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d

e
s
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a
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• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do Secundário (correspondente ao 8º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri constituído 

por 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

 

 



	 	 	

Disciplina de Guitarra 

Modelo da prova global do 2º grau 	
	
	
	

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Escalas  

O aluno terá que realizar uma escala 
maior e a escala homónima menor 
harmónica em duas oitavas, sem cordas 
soltas. 
 
 

1 val. 

 • Critérios técnicos:  

 Postura corporal  

 Afinação 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção, limpeza e 

qualidade do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

2.Estudo do 
período Clássico 
ou Romântico 

 
Execução de dois estudos contrastantes, 
ao nível de estilo e carácter técnico, que 
devem refletir a ambivalência técnica do 
aluno, em conformidade com as épocas 
definidas 
 

3,5 val. 

3. Estudo do 
século XX ou 
XXI 

3,5 val. 

3. 
Leitura à 1ª 
vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no 
momento da prova 
e  é-lhe   dado   cerca   de   três   minutos 
para a sua preparação e leitura interior em 
silêncio, antes de a tocar. 

1 val. 

 
COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

5. 
Peça do 
período 
Barroco, 
Clássico ou 
Romântico 

 
 
 
 
Execução de duas peças contrastantes, em 
termos de estilo, carácter e andamento, em 
conformidade com as épocas definidas. 

3,5 val. 

 
 
 
 

6. Peça de 
século XX ou 
XXI 

3,5 val. 

7. 
Peça 
obrigatória 

 A peça obrigatória é escolhida pelos 
professores de Guitarra e é comum a todos 
os alunos do 2º grau.  
A partitura desta peça é entregue aos 
alunos na última aula do 2º período letivo 
e é objeto de estudo nas aulas de 
instrumento do 3º período. 

 
4 val. 

- A prova global é de reali zação obrigatória pelo aluno para a conclusão da disc iplina de instrumento com 

aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 2 ou 3 professores. 

- A class i ficação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 2º grau tem um peso de 40% na nota final do aluno, sendo que a classificação final de 3º 

período tem um peso de 60%. 

	
	



	 	 	

Disciplina de Guitarra 

Modelo da prova global do 5º grau/Acesso ao Secundário 
	

	
	
	

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Escalas  

O aluno terá que realizar uma escala 
maior e a escala homónima menor 
harmónica em três oitavas, sem cordas 
soltas. As escalas são sorteadas no 
momento pelo júri entre as preparadas 
pelo aluno. 
 

1 val. 

 • Critérios técnicos:  

 Postura corporal  

 Afinação 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção, limpeza e 

qualidade do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

2. 
Estudo  

Execução de um estudo de nível 
adequado ao 5º grau. 4 val. 

3. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no 
momento da prova e é-lhe dado cerca de 
três minutos para a sua preparação e 
leitura interior em silêncio, antes de a 
tocar. 

1 val. 

 

COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

4. 
Peça ou estudo 

O aluno deverá tocar uma peça ou estudo 
contrastante em termos de estilo, carácter e 
andamento relativamente ao estudo (2.) 4 val. 

 
 
 
 

5. Sonata Suite 
ou Partita 

Execução de dois andamentos contrastantes 
escolhidos de uma forma grande. 6 val. 

7. 
Peça 
obrigatória 

 A peça obrigatória é escolhida pelos 
professores de Guitarra e é comum a todos 
os alunos do 5º grau.  
A partitura desta peça é entregue aos 
alunos na última aula do 2º período letivo 
e é objeto de estudo nas aulas de 
instrumento do 3º período. 

 
4 val. 

- A prova global é de reali zação obrigatória pelo aluno para a conclusão da disc iplina de instrumento com 

aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 

- A class i ficação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno e serve de Prova de Acesso ao Ensino 

Secundário para os alunos que pretendam prosseguir os seus estudos e ingressar no ensino secundário de 

Música.     

	
	
	
	
	
	



	 	 	

Disciplina de Guitarra 

Modelo da prova global do 8º grau 	
	
	
	

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Estudo 
  

Execução de dois estudos contrastantes 
na componente técnica. 
Pelo menos um dos estudos a 
apresentar terá de ser escolhido entre 
os “12  Estudos” de Villa-Lobos. 

2 val. 
+ 

2 val. 
 

 • Critérios técnicos:  

 Postura corporal  

 Afinação 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção, limpeza e 

qualidade do som 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

 

COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

2. 
Peça Portuguesa 

O aluno deverá tocar uma peça/obra de um 
compositor português, independentemente 
da época. 3 val. 

 
 
 
 

3. Sonata Suite 
ou Partita de 
Bach 

Execução de dois andamentos contrastantes 
escolhidos de uma Suite, Partita ou Sonata 
de J. S. Bach transcritas a partir de uma das 
seguintes obras: 
- Sonatas e Partitas para violino solo 
- Suites para violoncelo solo 
- Suites para alaúde 

5 val. 

4. 
Sonata ou Tema e 
Variações 

Execução de uma obra de grande 
dimensão na sua totalidade, escolhida 
entre uma Sonata ou Tema e Variações de 
carácter concertante.  

4 val. 

5. Peça 
Contemporânea 
(Séc. XX ou XXI) 

Esta peça deverá obedecer a uma 
linguagem contrastante com o tonalismo, 
dentro do período definido. 

4 val.  
 

- A prova global é de reali zação obrigatória pelo aluno para a conclusão da disc iplina de instrumento com 

aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 

- A class i ficação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 8º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno a instrumento 

	



                                                                                 

 

Disciplina de Harpa 

Critérios de Avaliação do 1º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Limpeza do som 
• Coordenação motora 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 

 

• Participação e desempenho nas 
tarefas pedagógicas da aula 

50% 

 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e
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a
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s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• A nota de avaliação final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período letivo. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Harpa 

Critérios de Avaliação do 2º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Limpeza do som 
• Coordenação motora 
• Domínio da técnica de pedais 
• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 
• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

50% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 2º Ciclo (correspondente ao 2º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 2 ou 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 40% na avaliação final da disciplina. 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Harpa 

Critérios de Avaliação do 3º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Limpeza do som 
• Coordenação motora 
• Domínio da técnica de pedais 
• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 
• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

40% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

30% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 3º Ciclo (correspondente ao 5º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 3 professores. 

• A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

• A prova global do 5º grau serve como Prova de Acesso ao Ensino Secundário. 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Harpa 

Critérios de Avaliação do Secundário 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Limpeza do som 
• Coordenação motora 
• Domínio da técnica de pedais 
• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 
• Capacidade de projeção e qualidade de som 

 

• Testes de avaliação sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

35% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

35% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do Secundário (correspondente ao 8º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri constituído 

por 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

 

 



 

Disciplina de Harpa 
Modelo da prova global do 2º grau 

 
 

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Escalas e arpejos 

O aluno terá que realizar uma escala maior com 
pedais e uma escala menor harmónica, escolhidas 
entre as seguintes maiores: Dó M, Fá M, Sol M e 
seguintes menores: Lá m, Mi m e Ré m. 

A escala deverá ser executada na extensão de uma 
oitava com as mãos juntas. 

O aluno terá também que tocar o arpejo do acorde da 
tónica de cada umas das escalas. 

As escalas e respetivos arpejos são sorteados no 
momento pelo júri da prova. 

3 val. 

 
• Critérios técnicos: 

Postura corporal 

Limpeza do som 

Domínio da técnica de pedais 

Capacidade de rigor rítmico 
e de articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da 
dedilhação/digitação 

Capacidade de projeção 
e qualidade do som 

 
• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado 
musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão 
e adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 
• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

2. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um pequeno 
excerto musical. 

A partitura é entregue ao aluno no momento da prova 
e é-lhe dado cerca de três minutos para a preparação 
e leitura interior em silêncio, antes de a tocar. 

2 val. 

 

COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

3. 
Peça portuguesa 

O aluno deverá tocar uma peça/obra de um 
compositor português, independentemente da época. 5 val. 

 

4. e 5. 
Peças 

Execução de duas peças contrastantes, em termos de 
estilo, carácter e/ou andamento. 5 val. 

+ 
5 val. 

 

 
 

- A prova global é de realização obrigatória pelo aluno para a conclusão da disciplina de instrumento com aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 2 ou 3 professores. 

- A classificação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 2º grau tem um peso de 40% na nota final do aluno, sendo que a classificação obtida no 3º período 
tem um peso de 60%. 

 

 

 

 

 



Disciplina de Harpa 
Modelo da prova global do 5º grau 

 
 

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Estudo 

Execução de um estudo. 
4 val. 

 
• Critérios técnicos: 

Postura corporal 
Limpeza do som 
Domínio da técnica de pedais 
Capacidade de rigor rítmico 
e de articulação 
Coordenação motora 
Correção da leitura 
Capacidade de cumprimento 
da dedilhação/digitação 
Capacidade de projeção 
e qualidade do som 

• Critérios interpretativos: 
Capacidade de fraseado 
musical 
Expressividade musical 
Capacidade de compreensão 
e adequação estilística 
Postura e atitude em palco 

• Atitudes: 
Capacidade de concentração 
Capacidade de memória 

COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

2. 
Peça 
contemporânea 

Execução de uma peça com escrita contemporânea. 

4 val. 

 

3. 
Peça 
contrastante 

Execução de uma peça com de estilo contrastante. 

5 val. 

 

4. 
Obra do Séc. 
XVII/XVIII 

Execução de uma obra completa pertencente ao 
período definido. 

7 val. 

 

 
 

- A prova global é de realização obrigatória pelo aluno para a conclusão da disciplina de instrumento com aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 

- A classificação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno e serve de Prova de Acesso ao Ensino Secundário 
para os alunos que pretendam prosseguir os seus estudos e ingressar no ensino secundário de Música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disciplina de Harpa 
                                               Modelo do recital da prova global do 8º grau 

 
 

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Estudo Concerto 

Execução de um estudo completo de concerto. 
4 val. 

 
• Critérios técnicos: 

Postura corporal 
Limpeza do som 
Domínio da técnica de pedais 
Capacidade de rigor rítmico 
e de articulação 
Coordenação motora 
Correção da leitura 
Capacidade de cumprimento 
da dedilhação/digitação 
Capacidade de projeção 
e qualidade do som 

• Critérios interpretativos: 
Capacidade de fraseado 
musical 
Expressividade musical 
Capacidade de compreensão 
e adequação estilística 
Postura e atitude em palco 

• Atitudes: 
Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

2. 
Obra do Séc. 
XVIII/XIX 

Execução de uma peça completa pertencente ao 
período definido. 5 val. 

 

3. 
Peça 
contemporânea 
(Séc. XX ou XXI) 

Esta peça deverá obedecer a uma linguagem e a uma 
estética não tonal, dentro do período definido. 

5 val. 

 

4. 
Concerto 

O aluno deverá tocar o concerto completo com as 
cadências. 6 val. 

 

 
 

- A prova global é de realização obrigatória pelo aluno para a conclusão da disciplina de instrumento com aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 

- A classificação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 8º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno. 

- A prova é realizada em formato de recital, aberto ao público. 
 
 
 
 
 



                                                                                 

 

Disciplina de Piano 

Critérios de Avaliação do 1º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 • Postura corporal 
• Coordenação motora 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 

 

• Participação e desempenho nas 
tarefas pedagógicas da aula 

50% 

 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de memória musical 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação directa sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• A nota de avaliação final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período 

lectivo. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Piano 

Critérios de Avaliação do 2º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Coordenação motora 
• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 
• Capacidade de projecção e qualidade do som 

 
• Testes de avaliação sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

50% 

 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de memória musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 2º Ciclo (correspondente ao 2º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 2 ou 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 40% na avaliação final da disciplina. 

 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Piano 

Critérios de Avaliação do 3º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Coordenação motora 
• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 
• Domínio dos pedais 
• Capacidade de projecção e qualidade do som 

 

• Testes de avaliação sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

40% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de memória musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

30% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do 3º Ciclo (correspondente ao 5º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 3 professores. 

• A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

• A prova global do 5º grau serve como Prova de Acesso ao Ensino Secundário. 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Piano 

                     Critérios de Avaliação do Secundário 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Coordenação motora 
• Capacidade de leitura 
• Capacidade de rigor rítmico e de articulação 
• Correção da dedilhação/digitação 
• Domínio dos pedais 
• Capacidade de projecção e qualidade do som 

 

• Testes de avaliação sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

35% 
 

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Capacidade de memória musical 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Postura e atitude em palco 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

35% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• No final do Secundário (correspondente ao 8º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

 

 



	 	 	

Disciplina de Piano 

Modelo da prova global do 2º grau 	
	

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Escalas e arpejos 

O aluno terá que realizar uma escala 
maior e a escala homónima ou relativa 
menor harmónica. Terá também de tocar 
os arpejos das tonalidades das escalas e 
respetivas inversões, em oitavas. 

 

2 val. 

 • Critérios técnicos:  

 Postura corporal  

Controlo do arco 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e qualidade 

do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

 
2. 
Estudo 

Execução de um estudo técnico dos 
seguintes métodos de estudos de Piano: 
- C. Czerny, op. 299; 
- C. Czerny, op. 599; 
- C. Czerny, op. 849. 

3,5 val. 

 
3. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no 
momento da prova e é-lhe dado cerca de 
três minutos para a sua preparação e 
leitura interior em silêncio, antes de a 
tocar. 

2 val. 

 
Componente Interpretativa  

prova descrição cotação  

4. 
Peça barroca 

Execução de uma peça do período Barroco 
escolhida entre:  
- peças para teclado de Leoplod Mozart; 
- “O livro de Anna Magdalena Bach” de J. S. 
Bach; 
- “Pequenos prelúdios” de J. S. Bach.  
 

3,5 val. 

 
 
 
 

5. Andamento 
de Sonatina 

O aluno deverá tocar um andamento de uma 
sonatina para piano estudada. 

4,5 val. 

6. 
Peça  

 
Execução de uma peça completa de nível 
adequado ao 2º grau. 

 
4,5 val. 

- A prova global é de reali zação obrigatória pelo aluno para a conclusão da disc iplina de instrumento com 

aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 2 ou 3 professores. 

- A class i ficação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 2º grau tem um peso de 40% na nota final do aluno, sendo que a classificação final de 3º período tem 

um peso de 60%. 

 
 



	 	 	

Disciplina de Piano 

Modelo da prova global do 5º grau/Acesso ao Secundário 
 

 
 
 

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

1. 
Escalas e arpejos 

O aluno terá que realizar uma escala 
maior e a escala homónima ou relativa 
menor harmónica em quatro oitavas. 
  
Terá também de tocar os arpejos das 
tonalidades das escalas e respetivas 
inversões, na extensão de quatro oitavas. 

1,5 val. 

 • Critérios técnicos:  

 Postura corporal  

Domínio dos pedais 

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e qualidade 

do som 

 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

 

• Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

O aluno terá que tocar uma escala 
cromática em quatro oitavas 

 
2. 
Estudo técnico 

Execução de um estudo técnico dos 
seguintes métodos de estudos de Piano: 
- C. Czerny, op. 299; 
- C. Czerny, op. 740; 

2,5 val. 

3.  
Estudo 
melódico 

Execução de um estudo melódico 
escolhido dos “Estudos”, op. 50 de J. B. 
Cramer 

2,5 val. 

4. 
Leitura à 1ª vista 

Leitura à 1ª vista no instrumento de um 
pequeno excerto musical. 
A partitura é entregue ao aluno no 
momento da prova e é-lhe dado cerca de 
cinco minutos para a sua preparação e 
leitura interior em silêncio, antes de a 
tocar. 

2 val. 

 

COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

5. 
Peça barroca 

Execução de uma peça do período Barroco 
escolhida de “invenções a 2 e 3 vozes” de J. 
S. Bach  4 val. 

 
 
 
 

6. Andamento 
de Sonata 

O aluno deverá tocar um andamento de uma 
sonata para piano estudada. 

4 val. 

7. 
Peça  

Execução de uma peça completa de nível 
adequado ao 5º grau.  

4 val. 

- A prova global é de reali zação obrigatória pelo aluno para a conclusão da disc iplina de instrumento com 

aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 

- A class i ficação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno e serve de Prova de Acesso ao Ensino Secundário 

para os alunos que pretendam prosseguir os seus estudos e ingressar no ensino secundário de Música. 

 
 
 
 
 
 



	 	 	

Disciplina de Piano 

Modelo da prova global do 8º grau 
 

 
 
 

COMPONENTE TÉCNICA   

prova descrição cotação  critérios de avaliação 

 
1. 
Estudo técnico 

Execução de um estudo técnico dos 
seguintes métodos de estudos de Piano: 
- F. Chopin; 
- C. Czerny, op. 740; 
- M. Clementi; 
- M. Moscheles; 
- M. Moszkowski; 
- S. Rachmaninov. 

3 val. 

 • Critérios técnicos:  

Postura corporal  

Capacidade de rigor rítmico e de 

articulação 

Domínio dos pedais 

Coordenação motora 

Correção da leitura 

Correção da dediIhação / digitação 

Capacidade de projeção e 

qualidade do som 

 

• Critérios interpretativos: 

Capacidade de fraseado musical 

Expressividade musical 

Capacidade de compreensão e 

adequação estilística 

Postura e atitude em palco 

 

Capacidades e atitudes: 

Capacidade de concentração 

Capacidade de memória 

 
COMPONENTE INTERPRETATIVA  

prova descrição cotação  

2. 
Peça barroca 

Execução de uma peça do período Barroco 
escolhida de J. S. Bach: 
- 1 prelúdio e Fuga de “O cravo bem 
temperado” (vols. 1 e 2); 
- 1 Suite Inglesa; 
- 1 Suite Inglesa; 
- 1 Partita.  

3 val. 

 
 
 
 

3. Peça 
Portuguesa 

O aluno deverá tocar uma peça/obra de um 
compositor português, independentemente 
da época. 4 val. 

4. Sonata 
Execução integral de uma sonata para piano 
dos períodos Clássico ou Romântico 

6 val. 

7. 
Peça  

A peça escolhida deverá ser dos séculos 
XIX, XX ou XXI.  

4 val. 

- A prova global é de reali zação obrigatória pelo aluno para a conclusão da disc iplina de instrumento com 

aproveitamento. 

- A prova é avaliada por um júri constituído por 3 professores. 

- A class i ficação da prova é expressa em valores (de 0 a 20). 

- A prova global do 8º grau tem um peso de 50% na nota final do aluno a instrumento. 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Naipe de Orquestra de Guitarras 

Critérios de Avaliação do 2º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de improvisação 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 

• Participação e desempenho nas 
tarefas pedagógicas da aula 

50% 
 

In
te

rp
re

ta
tiv

o 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento do repertório definido 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 

 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 

 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Naipe de Orquestra de Guitarra 

Critérios de Avaliação do 3º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de improvisação 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 

• Participação e desempenho nas 
tarefas pedagógicas da aula 

40% 
 

In
te

rp
re

ta
tiv

o 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

30% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento do repertório definido 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 

 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 

 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Naipe de Orquestra de Guitarra 

Critérios de Avaliação do Secundário 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de improvisação 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 

• Participação e desempenho nas 
tarefas pedagógicas da aula 

35% 
 

In
te

rp
re

ta
tiv

o 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

35% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento do repertório definido 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 

 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 



                                                                                 

 

        Disciplina de Naipe de Orquestra de Sopros 

Critérios de Avaliação do 2º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Controlo da respiração 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 

• Participação e desempenho nas 
tarefas pedagógicas da aula 

50% 
 

In
te

rp
re

ta
tiv

o 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Empenho e motivação 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 

 

 

 

 



                                                                                 

 

        Disciplina de Naipe de Orquestra de Sopros 

Critérios de Avaliação do 3º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Controlo da respiração 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 

• Participação e desempenho nas 
tarefas pedagógicas da aula 

40% 
 

In
te

rp
re

ta
tiv

o 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

30% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Empenho e motivação 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 

 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Naipe de Orquestra de Sopros 

            Critérios de Avaliação do Secundário 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Controlo da respiração 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 

• Participação e desempenho nas 
tarefas pedagógicas da aula 

35% 
 

In
te

rp
re

ta
tiv

o 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

35% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Empenho e motivação 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 



                                                                                 

 

    Disciplina de Naipe de Orquestra de Iniciados 

Critérios de Avaliação do 2º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Controlo do arco 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 

• Participação e desempenho nas 
tarefas pedagógicas da aula 

50% 
 

In
te

rp
re

ta
tiv

o 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento do repertório definido 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 

 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 

 

 

 

 



                                                                                 

 

    Disciplina de Naipe de Orquestra de Iniciados 

Critérios de Avaliação do 3º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Controlo do arco 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 

• Participação e desempenho nas 
tarefas pedagógicas da aula 

40% 
 

In
te

rp
re

ta
tiv

o 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

30% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento do repertório definido 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 

 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 

 



                                                                                 

 

                    Disciplina de Orquestra de Guitarras 

Critérios de Avaliação do 2º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 
• Testes sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

50% 

 

In
te

rp
re

ta
tiv

o  

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento do repertório definido 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 

 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 

 

                    Disciplina de Orquestra de Guitarras 

Critérios de Avaliação do 3º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 
• Testes sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

40% 

 

In
te

rp
re

ta
tiv

o  

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

30% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento do repertório definido 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 

 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 

 

 

 

 



                                                                                 

 

 

     Disciplina de Orquestra de Guitarras 

                 Critérios de Avaliação do Secundário 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 
• Testes sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

35% 

 

In
te

rp
re

ta
tiv

o  

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

35% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento do repertório definido 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 

 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 



                                                                                 

 

                      Disciplina de Orquestra de Iniciados 

Critérios de Avaliação do 2º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Controlo do arco 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 

• Testes sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

50% 
 

In
te

rp
re

ta
tiv

o 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento do repertório definido 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 

 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 

 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Orquestra de Iniciados 

Critérios de Avaliação do 3º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Controlo do arco 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 

• Testes sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

40% 
 

In
te

rp
re

ta
tiv

o 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

30% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento do repertório definido 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 

 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Orquestra de Sopros 

Critérios de Avaliação do 2º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Controlo da respiração 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 

• Testes sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

50% 
 

In
te

rp
re

ta
tiv

o 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Empenho e motivação 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 

 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Orquestra de Sopros 

Critérios de Avaliação do 3º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Controlo da respiração 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 

• Testes sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

40% 
 

In
te

rp
re

ta
tiv

o 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

30% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Empenho e motivação 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 

 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Orquestra de Sopros 

Critérios de Avaliação do Secundário 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Controlo da respiração 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 

• Testes sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

35% 
 

In
te

rp
re

ta
tiv

o 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

35% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Empenho e motivação 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 



                                                                                 

 

Disciplina de Orquestra de Sopros 

Critérios de Avaliação do Secundário 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Controlo da respiração 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 

• Testes sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

35% 
 

In
te

rp
re

ta
tiv

o 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

35% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Empenho e motivação 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 



                                                                                 

 

Disciplina de Naipe de Orquestra Juvenil 

Critérios de Avaliação do 3º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Controlo do arco 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 

• Testes sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

40% 
 

In
te

rp
re

ta
tiv

o 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

30% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento do repertório definido 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 

 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 

 

 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Naipe de Orquestra Juvenil 

Critérios de Avaliação do Secundário 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Controlo do arco 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Capacidade de acompanhamento musical 
• Projeção e qualidade do som 

 

• Testes sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

35% 
 

In
te

rp
re

ta
tiv

o 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

35% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Presença e organização do material 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Empenho e motivação 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Cumprimento do repertório definido 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 

 

 

 

Avaliação final 
• A nota final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período. 



                                                                                 

 

Disciplina de Orquestra Orff 

Critérios de Avaliação 1º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Té
cn

ico
 

• Postura corporal 
• Capacidade de identificar os instrumentos que 

constituem a orquestra Orff (som e imagem) 
• Capacidade e rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Coordenação motora 
• Qualidade do som produzido 

 

• Testes sumativos 
 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

50% 
 

In
te

rp
re

ta
tiv

o  • Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Capacidade de concentração 
• Empenho e motivação 
• Regularidade e qualidade do estudo individual 
• Cumprimento dos conteúdos programáticos 

definidos 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 

 

 

 

Avaliação final 
• A nota de avaliação final da disciplina corresponde à nota de frequência obtida no 3º período 

lectivo. 



                                                                                 

 

Disciplina de Iniciação Musical 

Critérios de Avaliação 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Se
ns

or
ia

l 

• Reproduzir frases rítmicas e melódicas 
• Improvisar frases rítmicas e melódicas 

• Afinação 
• Coordenação motora 

• Memória musical 

 

• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 

 

• Avaliações da aula 
 

• Participação e desempenho nas 

apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

70% 

 

Le
itu

ra
 • Leitura solfejada 

• Leitura de grafismos 
• Leitura melódica 

• Leitura rítmica 

 

Re
co

nh
ec

im
en

to
 

au
di

tiv
o  

• Reconhecer e identificar auditivamente os 
conteúdos musicais trabalhados 

 

Te
or

ia
 m

us
ica

l 

• Conhecer e dominar os conteúdos teóricos 
trabalhados 

 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 

• Pontualidade e assiduidade 

• Presença e organização do material 
• Capacidade de concentração 

• Comportamento na sala de aula e nas 
apresentações públicas 

• Cumprimento regular e rigoroso dos trabalhos de 
casa 

• Empenho e motivação 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 

assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30% 
 

 

 

Avaliação final 
• A nota de avaliação final da disciplina de Iniciação Musical corresponde à nota de frequência obtida no 3º período letivo. 



                                                                                 

 

Disciplina de Classe de Coro 

Critérios de Avaliação do 1º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Qualidade vocal do som produzido 
• Capacidade de desenvolver técnicas de controlo 

vocal 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Articulação do texto literário 

 

• Testes sumativos 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 
50%  

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de realização de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 • Pontualidade e assiduidade 

• Presença e organização do material 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30%  

 

 

Avaliação final 
• A nota de avaliação final da disciplina de Iniciação Musical corresponde à nota de frequência obtida no 3º período 

letivo. 
 

 

 

 



                                                                                 

 

 

Disciplina de Classe de Coro 

Critérios de Avaliação do 2º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Qualidade vocal do som produzido 
• Capacidade de desenvolver técnicas de controlo 

vocal 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Articulação do texto literário 

 

• Testes sumativos 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 
50%  

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de realização de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

20% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 • Pontualidade e assiduidade 

• Presença e organização do material 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30%  

 

 

Avaliação final 
• No final do 2º Ciclo (correspondente ao 2º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 2 ou 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 40% na avaliação final da disciplina. 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Classe de Coro 

Critérios de Avaliação do 3º Ciclo 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Qualidade vocal do som produzido 
• Capacidade de desenvolver técnicas de controlo 

vocal 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Articulação do texto literário 

 

• Testes sumativos 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 
40%  

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de realização de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

30% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 • Pontualidade e assiduidade 

• Presença e organização do material 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30%  

 

 

Avaliação final 
• No final do 3º Ciclo (correspondente ao 5º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 3 professores. 

• A prova global do 5º grau tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

• A prova global do 5º grau serve como Prova de Acesso ao Ensino Secundário. 

 

 



                                                                                 

 

Disciplina de Classe de Coro 

                    Critérios de Avaliação do Secundário 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

T
é

c
n

ic
o

 

• Postura corporal 
• Afinação 
• Qualidade vocal do som produzido 
• Capacidade de desenvolver técnicas de controlo 

vocal 
• Capacidade de leitura à primeira vista 
• Rigor de leitura 
• Rigor rítmico 
• Articulação do texto literário 

 

• Testes sumativos 
• Participação e desempenho nas 

tarefas pedagógicas da aula 
35%  

In
te

rp
re

ta
ti

v
o

 

• Capacidade de fraseado musical 
• Expressividade musical 
• Postura e atitude em palco 
• Segurança na execução 
• Capacidade de compreensão e adequação 

estilística 
• Capacidade de realização de adaptação musical 
• Capacidade de realização musical em conjunto 

 

• Participação e desempenho nas 
apresentações públicas (audições, 
recitais e concertos) 

35% 

     

A
ti

tu
d

e
s
 e

 V
a

lo
re

s
 • Pontualidade e assiduidade 

• Presença e organização do material 
• Capacidade de concentração 
• Disponibilidade para participar nas atividades 

promovidas pela escola 
• Comportamento nas aulas e nas apresentações 

públicas 
• Rigor na indumentária das apresentações públicas 

 

• Observação direta sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30%  

 

 

Avaliação final 
• No final do Secundário (correspondente ao 8º grau) os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma 

prova de avaliação global, que compreende uma prova prática de instrumento com um júri 

constituído por 3 professores. 

• A prova global tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina. 

 



                                                                                 

Disciplina de Análise e Técnicas de Composição 

Critérios de Avaliação do Secundário 
Avaliação contínua 

 Competências 
Capacidades  Instrumentos de 

Avaliação 
Peso 

Do
m

ín
io

s 

Leitura Aplicação 
de competências 

essenciais e 
específicas 

• Distinguir e reconhecer as características 
estilísticas de uma obra. 

• Conhecer as especificidades melódicas, 
rítmicas e harmónicas de estilos 
musicais distintos. 

• Distinguir as características estilísticas 
nos domínios da instrumentação e 
orquestração. 

• Identificar as características 
fundamentais de uma obra. 

• Conhecer de forma abrangente o 
repertório e saber compará-lo e 
relacioná-lo. 

• Conhecer as várias formas musicais. 

• Dominar a análise formal e temática. 

• Dominar a análise harmónica. 

• Conhecer os termos e símbolos de 
notação musical. 

• Saber analisar uma obra ou excerto 
musical de forma consistente e clara. 

• Dominar a escrita musical, 
nomeadamente estilística. 

• Testes sumativos: 

- 1º período: 1 teste 
        - 2º período: 1 teste 
        - 3º período: 1 teste 

25% 

Domínio dos 
conteúdos 

programáticos • Trabalhos: 

- 1º período: 1 trabalho 
        - 2º período: 1 trabalho 
        - 3º período: 1 trabalho 

20% 

Aplicação de 
conhecimentos a 
novas situações 

Evolução na 
aprendizagem. 

• Participação e desempenho 
nas tarefas pedagógicas na 
aula 

• Participação e desempenho 
nas tarefas pedagógicas em 
casa 

35% 

Prática semanal 

     

Atitudes e 
Valores 

• Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Capacidade de concentração 
• Comportamento 
• Regularidade e qualidade do estudo 

individual 
• Cumprimento regular e rigoroso dos 

trabalhos de casa 
• Empenho e motivação 

 

• Observação direta 
sistemática e assistemática 
dos comportamentos e 
desempenho nas aulas 

30% 
 

 

Avaliação final 
• A nota de avaliação final da disciplina, no 1º e 2º anos, de Análise e Técnicas de Composição corresponde à nota de 

frequência obtida no 3º período lectivo; 
• No final do 8º grau, os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma prova de avaliação global, que tem um peso de 

50% na avaliação final da disciplina. 



                                                                                 

Disciplina de Formação Musical 

Critérios de Avaliação 
 

Avaliação contínua 
 Competências 

Capacidades  Instrumentos de Avaliação Peso 

Do
m

ín
io

s 

Le
itu

ra
 

• Capacidade de ler qualquer frase rítmica em 
divisão binária e ternária 

• Capacidade de ler/entoar melodias 
• Capacidade de ler nas diversas claves com 

tempo e ritmo estáveis 

 

• Testes de avaliação sumativa: 

- 1º período: 1 oral e 1 escrito 
        - 2º período: 1 oral e 1 escrito 
        - 3º período: 1 oral e 1 escrito 
• Avaliações da aula 

40%  

Es
cr

ita
 

• Capacidade de escrita rítmica 
• Capacidade de escrita melódica 

 

Re
co

nh
ec

im
en

to
 

au
di

tiv
o • Capacidade de reconhecer e identificar 

auditivamente os conteúdos musicais 
trabalhados 

 

• Participação e desempenho nas 
tarefas pedagógicas da aula 

30% 

Te
or

ia
 m

us
ica

l 

• Conhecer e dominar os conteúdos teóricos 
trabalhados 

 

     

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

 • Pontualidade e assiduidade 
• Presença e organização do material 
• Capacidade de concentração 
• Comportamento 
• Cumprimento regular e rigoroso dos trabalhos de 

casa 
• Empenho e motivação 

 

• Observação directa sistemática e 
assistemática dos comportamentos 
e desempenho nas aulas 

30%  

 

Avaliação final 
• A nota de avaliação final da disciplina de Formação Musical nos 1º, 3º, 4º, 6º e 7º graus corresponde à nota de frequência 

obtida no 3º período lectivo; 
• No final dos 2º, 5º e 8º graus, os alunos têm obrigatoriamente de realizar uma prova de avaliação global, que compreende 

uma prova escrita e uma prova oral. Cada uma das provas tem o peso de 50% no cálculo da nota final de prova, sendo 

que: 

- A prova global do 2º grau tem um peso de 40% na avaliação final da disciplina; 

- A prova global dos 5º e 8º graus tem um peso de 50% na avaliação final da disciplina; 

• A prova de avaliação global do 5º grau serve como Prova de Acesso ao Ensino Secundário. 



	 	 	

Disciplina de Formação Musical 

Modelo da prova global escrita do 2º grau 

do 2º grau 

	
	

estratégia de avaliação descrição de estratégia critérios de avaliação objetivos especificos cotação 

1.1. 
Reconhecimento 
auditivo de intervalos 

São tocados 8 intervalos ao piano, cada um 2x, na forma 
melódica (ascendente ou descendente) ou harmónica, dentro 
do âmbito de uma 8ª. 

Cada intervalo é considerado certo quando correto na 
quantidade e qualidade. 
Todos os intervalos valem o mesmo. 

Reconhecer auditivamente intervalos melódicos e harmónicos 
tocados ao piano. 

1,5 val. 

1.2. 
Identificação auditiva 
de acordes 

São tocados 8 acordes ao piano, no estado fundamental, 2x 
cada um. 
Deve ser identificado o tipo de acorde. 

Todos os acordes têm a mesma cotação. Identificar auditivamente o tipo de acordes tocados ao piano. 

1,5 val. 

1.3. 
Reconhecimento 
auditivo de funções 
harmónicas 

O percurso harmónico é tocado ao piano 3x, sendo inicialmente 
dada a tonalidade. 
É dado no enunciado a 1ª função harmónica em que começa o 
ditado e deverão ser identificadas as restantes. 

Todas as funções harmónicas têm a mesma cotação. Reconhecer as funções harmónicas de um percurso harmónico 
tocado ao piano 

2 val. 

1.4. 
Identificação auditiva 
de cadências 

Cada cadência é tocada ao piano 2x. Todas as cadências valem o mesmo. Identificar auditivamente as cadências de percursos harmónicos 
escutados. 

1      1 val 

     

2.1. 
Ditado rítmico em 
divisão binária 

Cada um dos ditados rítmicos é tocado ao piano ou realizado 
com a voz e tem um total de 6 a 8 pulsações. Os ditados são 
escutados 4 ou 5x cada um, na integra. 

Cada célula rítmica tem uma cotação parcial de valor 
aproximadamente equivalente. 

Codificar células rítmicas 

2,5 val. 

2.2. 
Ditado rítmico em 
divisão ternária 

2,5 val 

     

3.1. 
Ditado melódico com 
ritmo dado 

O ditado melódico é tocado num piano num total de 4 ou 5 
audições para cada frase. 
O ritmo da melodia está todo escrito no enunciado. 

A cotação está distribuída somente pelas notas da melodia. 
A avaliação é feita nota a nota, em absoluto, com uma avaliação 
ponderada do seu movimento relativo. 

Escrever as notas de uma melodia escutada, tendo por base o ritmo 
escrito. 

3 val. 

3.2. 
Ditado melódico 

O ditado melódico é tocado ao piano num total de 4 ou 5 
audições para cada frase. 
Este ditado está numa tonalidade diferente da do ditado 
anterior. 

A cotação deste ditado está distribuída pelas notas e ritmo da 
melodia. 
A avaliação é feita nota a nota, em absoluto, com uma avaliação 
ponderada do seu movimento relativo. 

Escrever as notas e o ritmo de uma melodia escutada 

3 val. 

     

4. 
Questionário teórico 

O questionário é constituído por várias questões sobre teoria 
musical, escritas no enunciado da prova. 
O tempo de resposta está limitado a 20 minutos. 

As respostas têm todas uma cotação idêntica. Aplicar conhecimentos teóricos sobre várias matérias. 

3 val. 
	
	
	



	 	 	

Disciplina de Formação Musical 

Modelo da prova global oral do 2º grau  

do 2º grau 

	
estratégia de avaliação descrição de estratégia critérios de avaliação objetivos especificos cotação 

1. 
Leitura solfejada com 
alternância de claves 

Leitura à 1ª vista das notas e ritmo de um excerto ou partitura 
com secções escritas em diferentes claves (de Sol e de Fá). 
O excerto poderá ou não ter a indicação de compasso escrita, 
não sendo necessário o aluno proceder à realização da leitura 
marcando o compasso. 
O ritmo subjacente às notas da leitura é regular e simples. 

Domínio da leitura nas claves. 
Leitura correta e fluente das notas com o ritmo. 
Realização contínua e sem hesitações das secções de transição 
entre as diferentes claves. 
Estabilidade de pulsação e de andamento. 
Rigor e clareza na realização da leitura 

Conhecer e dominar as 2 claves de leitura. 
Ler corretamente as notas à 1ª vista nas diferentes claves estudadas 
e em alternância entre as mesmas. 
Realizar uma leitura solfejada num andamento estável e fluente. 
Ler correta e rigorosamente o ritmo subjacente às notas solfejadas. 

4 val. 

     

2.1. 
Leitura rítmica em 
divisão binária 

Leitura de 2 pequenas frases rítmicas em divisão 
binária/ternária à 1ª vista, com 8 a 10 pulsações cada. 

Leitura correta e fluente das frases e células rítmicas. 
Estabilidade de pulsação e de andamento. 
Rigor e precisão rítmicos na realização da leitura. 
Expressividade na execução do fraseado rítmico. 

Ouvir interiormente uma frase rítmica. 
Ler as frases rítmicas e todas as células corretamente à 1ª vista, num 
andamento fluente e regular. 
Realizar uma leitura rítmica dinâmica, expressiva e com rigor e 
precisão rítmicos. 

4 val. 

2.2. 
Leitura rítmica em 
divisão ternária 

4 val. 

     

3. 
Leitura melódica 

Leitura à 1ª vista de uma melodia, ou parte da mesma, em 
contexto tonal, no modo maior ou menor e em divisão binária 
ou ternária. 
A melodia é para ser cantada com o nome das notas e sem 
acompanhamento ou ajuda harmónica do piano. 
Não é exigido ao aluno marcar o compasso enquanto realiza a 
leitura. 
A tonalidade é dada ao piano pelo professor, bem como a 
primeira nota da melodia. 

Leitura correta, afinada e fluente das notas e ritmo da melodia. 
Estabilidade de pulsação e de andamento. 
Precisão e clareza do ritmo da melodia cantada. 
Rigor na realização das dinâmicas e sinais de agógica presentes 
na melodia. 
Expressividade musical e cuidado na realização das respirações 
a cantar e fraseado melódico. 
Compreensão musical dos elementos da partitura. 

Ouvir interiormente uma frase ou excerto melódico. 
Ouvir tonal e harmonicamente. 
Ler corretamente à 1ª vista uma melodia sem acompanhamento 
harmónico, num andamento fluente e estável. 
Cantar com rigor de afinação melódica e harmónica. 
Realizar uma leitura melódica de forma precisa, rigorosa e 
expressiva, com cuidado na realização das respirações a cantar e 
fraseado melódico. 
Compreender os elementos musicais e a estrutura de uma melodia. 

4 val. 

     

4. 
Memorização estudada 

Cantar com o nome das notas uma das memorizações 
trabalhadas ao longo do ano letivo. 
A memorização a cantar é sorteada no momento entre as várias 
estudadas nas aulas.  

Melodia cantada sem hesitações e com o nome das notas 
correto. 
Rigor de afinação a cantar. 
Estabilidade de pulsação e realização musical no andamento 
originalmente escrito na partitura. 
Compreensão musical dos elementos do tema memorizado. 

Ouvir tonal e harmonicamente. 
Memorizar uma pequena melodia estudada com o nome das notas. 
Cantar corretamente um tema memorizado sem acompanhamento 
harmónico, num andamento fluente e estável. 
Cantar em rigor de afinação melódica e harmónica. 
Cantar de forma precisa, rigorosa e expressiva, com  cuidado na 
realização das respirações e fraseado melódico. 
Compreender os elementos musicais e estrutura de uma melodia. 
 

2 val. 

     

5. 
Canção estudada 

Cantar uma das canções ou lieder estudados ao longo do ano 
letivo, acompanhados ao piano pelo professor. 
A canção/liede a realizar é sorteado no momento entre os 
vários estudados nas aulas. 
As canções são cantadas com o nome das notas ou com o texto 
trabalhado. 

Melodia cantada corretamente ao nível das notas, ritmo e no 
andamento pedido. 
Rigor na realização das Dinâmicas e variações de agógica 
presentes na partitura. 
Rigor e afinação a cantar. 
Realização correta das respirações, articuladas com o fraseado 
musical. 
Relação musical e interpretativa coerente com o piano. 
Expressividade musical a cantar. 
Compreensão musical dos elementos da partitura. 

Ouvir tonal e harmonicamente. 
Cantar com rigor de afinação Melódica e harmónica. 
Cantar de forma precisa e rigorosa, com cuidado na realização das 
respirações e fraseado melódico. 
Interpretar corretamente uma melodia tonal acompanhada 
estudada, estabelecendo uma relação musical coerente e expressiva 
com o piano. 
Conhecer os diferentes elementos, simbologia e estrutura de uma 
canção/lied estudado. 

2 val. 



	 	 	

Disciplina de Formação Musical 

Modelo da prova global escrita do 5º grau/ Prova de Acesso ao Secundário 

do 2º grau 

	
estratégia de avaliação descrição de estratégia critérios de avaliação objetivos especificos cotação 

1.1. 
Reconhecimento 
auditivo de intervalos 

São tocados 8 intervalos ao piano, cada um 2x, na forma 
melódica (ascendente ou descendente) ou harmónica, dentro 
do âmbito de uma 8ª. 

Cada intervalo é considerado certo quando correto na 
quantidade e qualidade. 
Todos os intervalos valem o mesmo. 

Reconhecer auditivamente intervalos melódicos e harmónicos 
tocados ao piano. 

1,5 val. 

1.2. 
Identificação auditiva 
de acordes 

São tocados 8 acordes ao piano, cada um 2x  
Deve ser identificado o tipo e o estado dos acordes escutados. 

Cada acorde tem uma cotação igual, dividida pelo tipo e estado. Identificar auditivamente o tipo  e o estado de acordes tocados ao 
piano. 

1,5 val. 

1.3. 
Reconhecimento 
auditivo de funções 
harmónicas 

O percurso harmónico é tocado ao piano 3x, sendo inicialmente 
dada a tonalidade. 
É dado no enunciado a 1ª função harmónica em que começa e 
deverão ser identificadas as restantes funções (grau e estado) e 
a cadência. 

A cotação deste exercício está dividida pelos seguintes 
elementos a identificar: graus, estado e cadência. 
Todas as funções harmónicas valem o mesmo. 

Reconhecer auditivamente os graus harmónicos e a cadência de um 
percurso harmónico tocado ao piano 

2 val. 

     

2.1. 
Ditado rítmico  

O ditado rítmico tem um total de 8 pulsações e é realizado com 
a voz ou tocado no piano. 
É tocado 5x na integra. 

Cada célula rítmica tem uma cotação parcial de valor 
aproximadamente equivalente. 

Codificar células rítmicas 

3 val. 

2.2. 
Ditado rítmico com as 
notas dadas 

É escutado um excerto musical por gravação, para a escrita do 
ritmo associado às notas escritas na partitura. 
Este ditado é escutado 6X por gravação, na íntegra e tem uma 
divisão diferente do ditado anterior. 
As notas da melodia e as barras de compasso estão todas 
escritas no enunciado, tendo o aluno que escrever o ritmo. 

3 val 

     

3.1. 
Ditado melódico  

O ditado é escutado por gravação, cerca de 6x a 8x, a uma voz. A cotação está distribuída somente pelas notas e ritmo. 
A avaliação das notas é feita em absoluto, com uma avaliação 
ponderada do seu movimento. 
10% da cotação está distribuída ao ritmo e 90% às notas. 

Escrever as notas e o ritmo de uma melodia escutada. 

3 val. 

3.2. 
Ditado polifónico 

O ditado é tocado ao piano ou escutado por gravação, cerca de 
8 a 10x. 
Deverão ser escritas as notas, ou parte das notas, e o ritmo das 
vozes extremas (baixo e soprano) do excerto musical. 

A cotação está distribuída pelas notas e ritmo das 2 vozes a 
escrever. 
10% da cotação está atribuída ao ritmo e 90% às notas. 

Escrever as notas e o ritmo das vozes extremas de um excerto 
musical. 
Ouvir harmónica e polifonicamente. 3 val. 

     

4. 
Questionário teórico 

O questionário é constituído por várias questões sobre teoria 
musical, escritas no enunciado da prova. 
O tempo de resposta está limitado a 20 minutos. 

As respostas têm todas uma cotação idêntica. Aplicar conhecimentos teóricos sobre várias matérias. 

3 val. 
	
	
	
	
	
	
	



	 	 	

Disciplina de Formação Musical 

Modelo da prova global oral do 5º grau/ Prova de Acesso ao Secundário 

do 2º grau 

	
estratégia de avaliação descrição de estratégia critérios de avaliação objetivos especificos cotação 

1. 
Leitura solfejada com 
alternância de claves 

Leitura à 1ª vista das notas e ritmo de um excerto ou partitura 
com secções escritas em diferentes claves (de Sol , Fá, Dó 3º 
e/ou Dó 4º). 
O excerto poderá ou não ter a indicação de compasso escrita, 
não sendo necessário o aluno proceder à realização da leitura 
marcando o compasso. 

Domínio da leitura nas claves. 
Leitura correta e fluente das notas com o ritmo. 
Realização contínua e sem hesitações das secções de transição 
entre as diferentes claves. 
Estabilidade de pulsação e de andamento. 
Rigor e clareza na realização da leitura 

Ler corretamente as notas à 1ª vista nas diferentes claves estudadas 
e em alternância entre as mesmas. 
Realizar uma leitura solfejada num andamento estável e fluente. 
Ler correta e rigorosamente o ritmo subjacente às notas solfejadas. 

4 val. 

     

2.1. 
Leitura rítmica em 
divisão binária 

Leitura de 1 frase rítmica em divisão binária/ternária à 1ª vista, 
com 8 pulsações. 

Leitura correta e fluente das frases e células rítmicas. 
Estabilidade de pulsação e de andamento. 
Rigor e precisão rítmicos na realização da leitura. 
Expressividade na execução do fraseado rítmico. 

Ouvir interiormente uma frase rítmica. 
Ler as frases rítmicas e todas as células corretamente à 1ª vista, num 
andamento fluente e regular. 
Realizar uma leitura rítmica dinâmica, expressiva e com rigor e 
precisão rítmicos. 
Coordenação motora e independência das mãos. 

4 val. 

2.2. 
Leitura rítmica em 
divisão ternária 

4 val. 

     

3. 
Leitura melódica 

Leitura à 1ª vista de uma melodia, ou parte da mesma, em 
contexto tonal, no modo maior ou menor e em divisão binária 
ou ternária. 
A melodia é para ser cantada com o nome das notas e sem 
acompanhamento ou ajuda harmónica do piano. 
Não é exigido ao aluno marcar o compasso enquanto realiza a 
leitura. 
A tonalidade é dada ao piano pelo professor, bem como a 
primeira nota da melodia. 

Leitura correta, afinada e fluente das notas e ritmo da melodia. 
Estabilidade de pulsação e de andamento. 
Precisão e clareza do ritmo da melodia cantada. 
Rigor na realização das dinâmicas e sinais de agógica presentes 
na melodia. 
Expressividade musical e cuidado na realização das respirações 
a cantar e fraseado melódico. 
Compreensão musical dos elementos da partitura. 

Ouvir interiormente uma frase ou excerto melódico. 
Ouvir tonal e harmonicamente. 
Ler corretamente à 1ª vista uma melodia sem acompanhamento 
harmónico, num andamento fluente e estável. 
Cantar com rigor de afinação melódica e harmónica. 
Realizar uma leitura melódica de forma precisa, rigorosa e 
expressiva, com cuidado na realização das respirações a cantar e 
fraseado melódico. 
Compreender os elementos musicais e a estrutura de uma melodia. 

4 val. 

     

4. 
Memorização estudada 

Cantar com o nome das notas, transposta em qualquer 
tonalidade, uma das memorizações trabalhadas ao longo do 
ano letivo. 
A memorização a realizar é sorteada no momento entre as 
várias estudadas nas aulas, bem como a sua transposição. 

É exigido o nome correto das notas, afinação a cantar, fluência 
de andamento, sem paragens. 
A melodia cantada na tonalidade original vale 60% da cotação e 
a sua transposição vale 40%. 

Ouvir tonal e harmonicamente. 
Memorizar uma pequena melodia estudada com o nome das notas. 
Transpor com o nome das notas, e para qualquer tonalidade, uma 
melodia estudada. 
Cantar em rigor de afinação melódica e harmónica. 
Cantar de forma precisa, rigorosa e expressiva, com  cuidado na 
realização das respirações e fraseado melódico. 
Capacidade de memoria musical. 
 

2 val. 

     

5. 
Canção estudada 

Cantar uma das canções ou lieder estudados ao longo do ano 
letivo, acompanhados ao piano pelo professor. 
A canção/liede a realizar é sorteado no momento entre os 
vários estudados nas aulas. 
As canções são cantadas com o nome das notas ou com o texto 
trabalhado. 

Melodia cantada corretamente ao nível das notas, ritmo e no 
andamento pedido. 
Rigor na realização das Dinâmicas e variações de agógica 
presentes na partitura. 
Rigor e afinação a cantar. 
Realização correta das respirações, articuladas com o fraseado 
musical. 
Relação musical e interpretativa coerente com o piano. 
Expressividade musical a cantar. 
Compreensão musical dos elementos da partitura. 

Ouvir tonal e harmonicamente. 
Cantar com rigor de afinação melódica e harmónica. 
Cantar de forma precisa e rigorosa, com cuidado na realização das 
respirações e fraseado melódico. 
Interpretar corretamente uma melodia tonal acompanhada 
estudada, estabelecendo uma relação musical coerente e expressiva 
com o piano. 
Conhecer os diferentes elementos, simbologia e estrutura de uma 
canção/lied estudado. 

2 val. 



	 	 	

Disciplina de Formação Musical 

Modelo da prova global escrita do 8º grau 

do 2º grau 

	

	
estratégia de avaliação descrição de estratégia critérios de avaliação objetivos especificos cotação 

1.1. 
Reconhecimento 
auditivo de intervalos 

São tocados 8 intervalos ao piano, cada um 2x, na forma 
melódica (ascendente ou descendente) ou harmónica, podendo 
exceder o âmbito de uma 8ª. 

Cada intervalo é considerado certo quando correto na 
quantidade e qualidade. 
Todos os intervalos valem o mesmo. 

Reconhecer auditivamente intervalos melódicos e harmónicos 
tocados ao piano. 

1,5 val. 

1.2. 
Identificação auditiva 
de acordes 

São tocados 8 acordes ao piano, cada um 2x  
Deve ser identificado o tipo e o estado dos acordes escutados. 

Cada acorde tem uma cotação igual, dividida pelo tipo e estado. Identificar auditivamente o tipo  e o estado de acordes tocados ao 
piano. 

1,5 val. 

     

2. 
Ditado de coral com 
identificação de 
cadência 

O ditado compreende 1 frase de coral J.S.Bach (ou dentro do 
estilo), e deverá ser escrita a voz do baixo, as funções 
harmónicas (grau, estado e possíveis 7as) e identificada a 
cadência, bem como o processo de modulação, quando 
existente. 
A frase de coral é tocada ao piano 6 x 8x, sendo inicialmente 
dada a tonalidade. 

A cotação do exercício é diferenciada para: 
- notas do baixo 
- graus harmónicos e estado 
- cadência 
- modulação (se aplicável) 

Compreender e reconhecer auditivamente a harmonia de uma frase 
de coral, identificando as funções harmónicas, as modulações e a 
cadência. 
Ser capaz de escrever a voz do baixo de um coral, em coerência com 
as funções harmónicas escritas. 

4 val. 

2.1. 
Ditado rítmico  

O ditado rítmico tem um total de 8 pulsações e é realizado com 
a voz ou tocado no piano. 
É tocado 5x na integra. 

Cada célula rítmica tem uma cotação parcial de valor 
aproximadamente equivalente. 

Codificar células rítmicas 

2,5 val. 

2.2. 
Ditado rítmico com as 
notas dadas 

É escutado um excerto musical por gravação, para a escrita do 
ritmo associado às notas escritas na partitura. 
O excerto será escutado cerca de 8 vezes de seguida. 
Este ditado tem uma unidade de tempo diferente do ditado 
anterior. 

2,5 val 

     

3.1. 
Ditado melódico  

O ditado é escutado por gravação, num total de cerca de 6 
audições para cada frase. 
Poderá ser pedida a memorização prévia da melodia a escrever. 

A cotação está distribuída somente pelas notas da melodia. 
A avaliação das notas é feita nota a nota, em absoluto, com 
uma avaliação ponderada do seu movimento relativo. 

Escrever as notas e o ritmo das vozes a completar de um excerto 
musical escutado por gravação. 
Ouvir harmónica e polificamente. 3 val. 

3.2. 
Ditado polifónico 

O ditado é tocado ao piano ou escutado por gravação, cerca de 
8 a 10x. 
Deverão ser escritas as notas, ou parte das notas, e o ritmo das 
vozes extremas (baixo e soprano) do excerto musical. 

A cotação está distribuída pelas notas e ritmo das 2 vozes a 
escrever. 
10% da cotação está atribuída ao ritmo e 90% às notas. 

Escrever as notas e o ritmo das vozes extremas de um excerto 
musical. 
Ouvir harmónica e polifonicamente. 3 val. 

     

4. 
Questionário teórico 

O questionário é constituído por várias questões sobre teoria 
musical, escritas no enunciado da prova. 
O tempo de resposta está limitado a 20 minutos. 

As respostas têm todas uma cotação idêntica. Aplicar conhecimentos teóricos sobre várias matérias. 

3 val. 
	
	
	
	
	
	



	 	 	

Disciplina de Formação Musical 

Modelo da prova global oral do 8º grau 

do 2º grau 

	
estratégia de avaliação descrição de estratégia critérios de avaliação objetivos especificos cotação 

1. 
Leitura solfejada com 
alternância de claves 

Leitura à 1ª vista das notas e ritmo de um excerto ou partitura 
com secções escritas em diferentes claves (de Sol , Fá, Dó 3º 
e/ou Dó 4º). 
O excerto poderá englobar a leitura de notas de partes escritas 
em instrumentos transpositores. 

Domínio da leitura nas claves e instrumentos transpositores 
Leitura correta e fluente das notas com o ritmo. 
Realização contínua e sem hesitações das secções de transição 
entre as diferentes claves. 
Estabilidade de pulsação e de andamento. 
Rigor e clareza na realização da leitura 

Conhecer e dominar as 4 claves de leitura e o processo de leitura de 
instrumentos transpositores, executando corretamente as secções 
de alternância entre as claves. 
Realizar uma leitura solfejada num andamento estável e fluente. 
Ler correta e rigorosamente o ritmo subjacente às notas solfejadas. 

4 val. 

     

2.1. e 2.2 
Leituras rítmicas a 1 voz 

As leituras são realizadas à primeira vista, com rigor de leitura 
do ritmo, num andamento fluente e com uma pulsação estável. 
As leituras têm estilos contrastantes. 

Leitura correta e fluente das frases e células rítmicas. 
Estabilidade de pulsação e de andamento. 
Rigor e precisão rítmicos na realização da leitura. 
Expressividade na execução do fraseado rítmico. 

Ouvir interiormente uma frase rítmica. 
Ler as frases rítmicas e todas as células corretamente à 1ª vista, num 
andamento fluente e regular. 
Realizar uma leitura rítmica dinâmica, expressiva e com rigor e 
precisão rítmicos. 

2,5 val. 

2,5 val. 
     

3.1. 
Leitura melódica atonal 

A leitura atonal é realizada à primeira vista com ou sem nome 
das notas. 
É exigido rigor de afinação a cantar e do ritmo da melodia, num 
andamento fluente e com uma pulsação estável. 

Rigor de leitura melódica. 
Domínio dos intervalos e afinação a cantar. 
Fluência de andamento, sem paragens. 

Ser capaz de descodificar e cantar os intervalos de uma melodia 
atonal. 
Associar o nome da nota ao som, em contexto atonal. 2 val. 

3.2. 

Leitura melódica com 
acompanhamento  

Leitura à 1º vista de uma melodia, ou parte da mesma, em 
contexto tonal ou modal. 
A melodia é para ser cantada com o nome das notas e com 
acompanhamento do piano. 
É exigido rigor de afinação a cantar e do ritmo da melodia, num 
andamento fluente e com uma pulsação estável. 

Rigor de leitura Melódica e de afinação. 
Conhecimento e domínio tonal ou dos modos gregorianos 
estudados. 
Fluência de andamento, sem paragens. 

Conhecer e ser capaz de cantar melodias nos diferentes modos 
gregorianos. 
Associar o nome da nota ao som, em contexto tonal ou modal. 
Ouvir tonal e harmonicamente. 
Ler corretamente à 1ª vista uma melodia com acompanhamento, 
num andamento fluente e estável. 
Cantar em rigor de afinação Melódica e harmónica. 

4 val. 

     

4. 
Memorização estudada 

A memorização a cantar é sorteada no momento entre as várias 
preparadas para a prova, bem como a sua transposição. 
Deverá ser cantada com o nome das notas correto na 
tonalidade original e na tonalidade da transposição sorteada. 
É exigido rigor de afinação a cantar, num andamento e com 
pulsação estável. 

É exigido o nome correto das notas, afinação a cantar, fluência 
de andamento, sem paragens. 
A melodia cantada na tonalidade original vale 40% da cotação e 
a sua transposição vale 60%. 

Cantar um tema memorizado com o nome das notas. 
Ser capaz de transpor com o nome das notas, e para qualquer 
tonalidade, um tema estudado. 
 

2,5 val. 

     

5. 
Canção estudada 

Cantar uma das canções ou lieder estudados ao longo do ano 
letivo, acompanhados ao piano pelo professor. 
A canção/liede a realizar é sorteada no momento entre os 
vários estudados nas aulas. 
As canções são cantadas com o nome das notas ou com o texto 
trabalhado. 

Melodia cantada corretamente ao nível das notas, ritmo e no 
andamento pedido. 
Rigor na realização das dinâmicas e variações de agógica 
presentes na partitura. 
Rigor e afinação a cantar. 
Realização correta das respirações, articuladas com o fraseado 
musical. 
Relação musical e interpretativa coerente com o piano. 
Expressividade musical a cantar. 
Compreensão musical dos elementos da partitura. 

Ouvir tonal e harmonicamente. 
Cantar com rigor de afinação melódica e harmónica. 
Cantar de forma precisa e rigorosa, com cuidado na realização das 
respirações e fraseado melódico. 
Interpretar corretamente uma melodia tonal acompanhada 
estudada, estabelecendo uma relação musical coerente e expressiva 
com o piano. 
Conhecer os diferentes elementos, simbologia e estrutura de uma 
canção/lied estudado. 

2,5 val. 

	


