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Domínios Critérios Instrumentos de 
avaliação % 

Atitudes 

§ Cumprimento das tarefas pro-
postas 

§ Respeito pelas regras de funci-
onamento da aula 

§ Relacionamento com os cole-
gas e professores 

§ Assiduidade 
§ Pontualidade 
§ Organização e utilização do 

material e do caderno diário 

Observação dire-
ta assistemática 10 % 

Capacidades e compe-
tências 

Participação nas ativi-
dades da aula 

§ Cumprimento das tarefas e 
atividades propostas durante a 
aula 

§ Atenção e concentração na 
audição de exemplos musicais 

§ Correta intervenção na aula 
sobre os assuntos abordados 

Observação e 
registo 10% 

Domínio dos conheci-
mentos específicos 

 
(aquisição e aplicação) 

§ Caracterização dos períodos 
estilísticos em que se divide a 
História da Arte [H.A.] e a His-
tória da Música Ocidental 
[H.M.O.]. 

§ Identificação das linguagens e 
estilos utilizadas em cada perí-
odo da H.A. e da H.M.O. 

§ Definição de conceitos relacio-
nados com a Cultura, a Arte e a 
Música. 

§ Identificação dos autores de-
terminantes de cada épo-
ca/género da H.A. e da 
H.M.O.. 

§ Reconhecer obras de referência 
dos diversos períodos da H.A. 
e da H.M.O.. 

§ Relacionar os estilos das dife-
rentes linguagens artísticas 
com a cultura e o período da 
História correspondente. 

Dois testes suma-
tivos 

(no 3º período 
será realizado 

apenas um teste, 
para além da pro-

va global) 

50 % 

Trabalhos indivi-
duais, apresenta-
ções orais e/ou 

recensões escritas 

30% 

Comunicação oral e 
escrita 

§ Exprimir-se de forma clara 
§ Utilizar corretamente o voca-

bulário específico 
Avaliação final A avaliação final conta com uma prova global no final do 3º 

Período, com um peso de 50%. 
 


