
 

1 
 

 

DEPARTAMENTO DE SOPROS E CLASSE DE CONJUNTO 

 

OBJETIVOS, CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO PARA A 

DISCIPLINA DE INSTRUMENTO NOS NÍVEIS DE INICIAÇÃO 

Objetivos Gerais e Específicos da Disciplina 

 

Os objetivos gerais procuram estar alinhados com o que se pretende para a generalidade dos 

instrumentos de sopro. 

Os objetivos específicos foram elaborados de acordo com o que se consideram ser as 

aprendizagens mínimas a desenvolver durante o 1º ciclo. 

 

Objetivos Gerais: 

Estimular a formação e o desenvolvimento equilibrado de todas as potencialidades do aluno;  

Proporcionar o contato com o fenómeno musical, nas suas mais diversas formas, promovendo 

a sua compreensão sensorial e intelectual; 

Desenvolver bons hábitos de estudo; 

Fomentar a integração do aluno no seio de cada classe e o desenvolvimento da sua 

sociabilidade; 

Desenvolver os conteúdos musicais e técnicos da execução instrumental; 

Desenvolver a qualidade sonora; 

Desenvolver a musicalidade e interpretação; 

Desenvolver a capacidade de concentração e memorização. 

 

Objetivos Específicos: 

Desenvolver a coordenação psico-motora; 

Executar as dedilhações corretas e associar as notas às dedilhações; 

Adotar uma postura e embocadura corretas; 

Compreender e executar a respiração diafragmática; 

Compreender as noções básicas de afinação; 

Desenvolver a qualidade do som; 

Executar articulações simples e dinâmicas; 

Manter uma pulsação regular; 

Desenvolver o sentido de ritmo, fraseado e harmonia; 

Ler e interpretar partituras simples no que respeita à notação musical; 

Reproduzir e interpretar os sons ouvidos; 

Reconhecer sons auditivamente e melodias ouvidas, sem recurso a partitura; 

Reconhecer formas e harmonias de canções/temas. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação estão organizados segundo dois Domínios: Sócio-Afetivo e 

Técnico-Cognitivo. 

Domínio Sócio-Afetivo 

Critérios Gerais: 
Autonomia, Civismo, Cooperação, Motivação, Responsabilidade,  

Saber estar, Socialização. Solidariedade, Tolerância. 

Critérios específicos: 

 

Assiduidade e pontualidade; 

Interesse e empenho na disciplina; 

Atenção aos assuntos e tarefas propostos; 

Comparência na aula com o material necessário; 

Comportamento e atitude na sala de aula; 

Concentração; 

Cumprimento das tarefas atribuídas; 

Regularidade e qualidade do estudo; 

Disponibilidade e participação nas atividades escolares; 

Respeito pelos outros, pelos materiais e equipamentos.  

 

Domínio Técnico-Cognitivo 

Critérios gerais: 

 

Aquisição e capacidade de utilização de competências essenciais 

e específicas; 

Evolução da aprendizagem. 

Critérios específicos: 

 

Coordenação psico-motora; 

Postura (embocadura e corpo); 

Agilidade e segurança na execução; 

Aplicação correta da dedilhação; 

Afinação (afinar o instrumento sem recurso a afinador); 

Capacidade de concentração; 

Capacidade de memorização (padrões e melodias); 

Capacidade de se ouvir e de ouvir o outro; 

Homogeneidade e qualidade sonora; 

Sentido e leitura melódica; 

Noção de fraseado; 

Sentido e leitura rítmica; 

Sentido de pulsação; 

Realização de diferentes articulações e dinâmicas; 

Execução nas aulas dos conteúdos programáticos propostos; 

Cumprimento das tarefas propostas para estudo; 

Regularidade no estudo organizado e racional; 

Autonomia no estudo. 
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Atendendo a que os alunos de Iniciação não ingressam necessariamente no 1º nível, os 

conteúdos programáticos devem ser estabelecidos caso a caso consoante o nível de ingresso 

e as potencialidades diagnosticadas. Para além disso, considera-se que neste ciclo de 

aprendizagem é especialmente relevante estimular as competências sensoriais (conhecer, 

reconhecer e interpretar sons com algum grau de autonomia), as competências técnicas, o 

interesse e motivação pelo instrumento, pelo fenómeno musical em geral e pelo sentido de 

pertença à sua classe e ao conservatório. 

Neste sentido, todos os domínios de aprendizagem são igualmente relevantes devendo ter 

uma ponderação igual. 

 

Tendo como referência os objetivos e critérios anteriores os parâmetros de avaliação são os 

seguintes: 

 

* Nos casos excecionais em que o aluno que não tem instrumento próprio ou emprestado 

pelo CEPAM, este parâmetro não deve ser considerado, passando os outros parâmetros do 

Domínio Sócio-Afetivo a ter a ponderação de 10%. 

 Parâmetros de Avaliação % 

Domínio 

Sócio-

Afetivo 

 

40% 

Motivação e Empenho 8% 

Concentração e Comportamento 8% 

Participação e Autonomia 8% 

Assiduidade e Pontualidade 8% 

Regularidade de estudo e Cumprimento das tarefas atribuídas* 8% 

Domínio 

Técnico e 

Cognitivo 

 

60% 

Sentido Rítmico 12% 

Sentido Melódico 12% 

Adaptação ao Instrumento e Postura (embocadura e corpo) 12% 

Afinação, homogeneidade e qualidade sonora 12% 

Execução nas aulas das tarefas propostas 12% 


