
 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas 
Escola E.B. 2,3 Poeta Bernardo de Passos 

   

Planificação Anual de Música – 3º Ciclo – 8º ano 
Ano Letivo  2020-2021 

Domínios AE: conhecimentos, capacidades, 
atitudes 

Conteúdos Atividades Descritores  
do perfil dos 

alunos 

Avaliação 

Interpretação e 

Comunicação 

 

 

 

 

Criação e 

Experimentação 

 

 

 

Apropriação 

 e Reflexão 

 

 

Toca/canta sozinho e em grupo, com a 

técnica correta; 

Interpreta ostinatos rítmicos e melódicos 

mantendo a pulsação; 

Avalia a interpretação, usando vocabulário 

apropriado. 

 

 

Desenvolve a improvisação, utilizando os 

materiais disponíveis, para acompanhar 

uma melodia; 

 

 

 

 

Analisa/compara e comenta as 

semelhanças e diferenças entre 

instrumentos; 

Identifica/analisa as características 

musicais, através da audição de diferentes 

obras; 

Compara/analisa/reconhece os diferentes 

estilos de música; 

Reconhece os diferentes tipos de funções 

que a música desempenha nas 

comunidades. 
 

 
Interpretação/Execução 
vocal/instrumental: Voz e flauta de 
bisel 
 
 
 
 
 
 
Timbre, Ritmo, Altura, Dinâmica, 
Forma 
 
 
Ostinatos rítmicos e melódicos 
 
 
 
 
Músicas/Instrumentos do Mundo: 
 
- Árabe 
 
- África Subsariana 
 
- Americana 
 
- Asiática 
 
-Europeia (recuperação) 
 

 

- Identificação de conceitos da música; 

- Utilização do teclado para exemplificar 

alguns conceitos musicais; 

- Audição de gravações tímbricas; 

- Audições comentadas; 

- Observação de simbologias; 

- Apresentação de filmes; 

- Audição de obras musicais de diversos 

géneros e épocas; 

- Análise crítica de obras musicais; 

- Atividades de improvisação com 

percussão corporal; 

- Instrumentação de canções com vista a 

integrar conceitos da música; 

- Exercícios auditivos e escritos; 

- Apresentação de trabalhos individuais; 

- Consulta de livros da biblioteca, 

fotocópias e Internet; 

- Prática instrumental e vocal. 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10  

 

 

 

A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J 

 

Observação direta 

dos organizadores 

/domínios 
 

 

Avaliação 

instrumental 

 

Avaliação da 

composição 

/improvisação 

 

Avaliação escrita 

 

Observação direta 

dos parâmetros 

atitudinais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Descritores do Perfil dos Alunos: 1)Conhecedor/sabedor/culto/informado;  2) Criativo/crítico/analítico;  3) Indagador/investigador; 4) Respeitador da diferença/do outro; 5) Sistematizador/organizador; 6) Comunicador; 
7) Questionador; 8) Participativo/colaborador; 9) Responsável/autónomo; 10) Autoavaliador. 
 

Áreas de Competência do Perfil dos Alunos: A. Linguagem e textos; B. Informação e comunicação; C. Raciocínio e resolução de problemas; D. Pensamento crítico e pensamento criativo; E. Relacionamento 
interpessoal; F. Desenvolvimento pessoal e autonomia; G. Bem-estar, saúde e ambiente; H. Sensibilidade e estética artística; I. Saber científico, técnico e tecnológico; J. Consciência e domínio do corpo. 
 


