
 

 

Critérios de avaliação 
Ano Letivo 2020/2021 

 
Departamento de Ciências Musicais 

Disciplina de História da Cultura e das Artes: História da Música (1º, 2º e 3º anos) 
 

Domínio da 
avaliação 

Critérios gerais Critérios específicos Avaliação 
Percentagem 

 
 
Cognitivo 
 
 
 
Capacidades  
e 
Competências 

- Aquisição de 
competências 
essenciais e 
específicas. 
- Domínio dos 
conteúdos 
programáticos. 
- Aplicação de 
conhecimentos a 
novas situações. 
- Evolução na 
aprendizagem. 
- Hábitos de estudo. 

Avaliação Contínua: 
- Participação nas aulas  
- Acompanhamento fora das aulas dos conteúdos 
programáticos  
- Capacidade de comentar a audição de obras 
musicais. 
- Progressão na aprendizagem 

 

40% 

Avaliação periódica formal: 
- Testes e/ou trabalhos escritos 
- Prova global (apenas no final do 3º ano) 50% 

Atitudes  
e  
valores 

- Desenvolvimento do 
sentido de 
responsabilidade e 
autonomia 
- Desenvolvimento de 
cooperação, seriedade 
e de solidariedade 
- Manifestação de 
hábitos de trabalho 

Observação direta:  
- Assiduidade e pontualidade 
- Apresentação do material necessário à aula 
- Interesse e empenho  
- Cumprimento das tarefas propostas 
 

10 % 

 

Avaliação anual: Testes e trabalhos 

Haverá no mínimo, em cada período, dois elementos formais de avaliação. Essa avaliação será realizada em 

data a combinar entre o docente e os alunos da turma. Esses elementos formais de avaliação poderão ser 

um teste, um trabalho (escrito e/ou apresentado em contexto de sala de aula), ou uma mistura dos dois.  

Prova Global  

A Prova Global tem caráter obrigatório. É uma prova a realizar no final do 3º ano e abarca os conteúdos 

programáticos dos três anos da disciplina.   

Prova de transição de Ano 

A prova de transição de ano tem carácter obrigatório para todos aqueles alunos que queiram transitar para 

o ano seguinte. É uma prova a realizar no início do 2º período, no mês de janeiro, e abarca todos os 

conteúdos programáticos do ano letivo anterior àquele que o aluno pretende ingressar. 


