
Escola de Música do Conservatório Nacional - Classes de Instrumento e Canto - Critérios de Avaliação 

 Avaliação contínua PG PG PG 
Parâmetros a avaliar 1º g 2º g 3º g 4º g 5º g 6º g 7º g 8º g 2º (30%) 5º (30%) 8º (50%) 

Domínio Técnico / Produção sonora 
Postura corporal 
Rigor rítmico 
Rigor na articulação 
Independência de movimentos / coordenação 
motora 
Correção da leitura 
Dedilhação / Digitação 
Clareza da execução/afinação 
Respiração 
Projeção e qualidade sonora / Ressonância 
Vibrato 

60% 
 

60% 
 

50% 
 

50% 
 

45% 
 

40% 
 

40% 
 

35% 
 

70% 
 

50% 
 

45% 
 

Domínio Interpretativo / Artístico 
Compreensão formal e estilística 
Coerência musical 
Articulação 
Fraseado 
Qualidade sonora 
Personalidade artística 
Ornamentação (música antiga) 
Presença / Atitude em palco 
Teatralidade (canto) 
Concentração 
Execução de memória 

10% 
 

10% 
 

20% 
 

20% 
 

25% 
 

30% 
 

30% 
 

35% 
 

20% 
 

40% 
 

45% 
 

Domínio atitudes 
Regularidade / Qualidade do trabalho 
Assiduidade 
Pontualidade 
Empenho e motivação 
Disponibilidade para participar nas atividades 
programadas pela escola 
Concentração 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
    

Cumprimento dos conteúdos programáticos 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%    
Opções de reportório         10% 10% 10% 



 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CORO 

para Iniciação I, II, III, IV e Básico 2º ciclo.  
PARÂMETROS COTAÇÃO DESCRIÇÃO 

 
Assiduidade 
 
 

   10% 
 
Assistência  regular e pontual às aulas;  
 

 
Domínio da técnica 
de execução e 
postura básica 
 

20% 

Assimilação dos controles respiratório e vocal. 
Correcção na postura, quer sentada quer de pé, nas 
aulas e nas apresentações públicas. 
 

 
Conhecimento da 
matéria dada 
 
 

20% 
Conhecimento das obras estudadas. 
 

 
Musicalidade/ 
Afinação 
 
 

20% 

Cantar afinado, com fraseado e aplicação das 
dinâmicas;  
Capacidade de cantar a mais do que uma voz; 
Expressividade e clareza na comunicação do texto. 
 

 
Participação em 
actividades 
 

20% 

 
 
Participação nos ensaios e nas apresentações em 
público. 
   

Comportamento   10% 

 
Atenção e concentração nas aulas e ensaios, 
respeitando colegas e professores. 
                



  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CORO 
para Básico 3º ciclo e Secundário, excepto coros “Especiais”  

PARÂMETROS COTAÇÃO DESCRIÇÃO 

Assiduidade, 
pontualidade e 
comportamento 

20% 

Assistência  regular e pontual às aulas na posse do 
material necessário;  
Atenção e concentração nas aulas e ensaios, 
respeitando colegas e professores. 

Domínio da técnica 
de execução e 
postura básica 

20% 
Assimilação dos controles respiratório e vocal. 
Correcção na postura, quer sentada quer de pé, nas 
aulas e nas apresentações públicas. 

Conhecimento da 
matéria dada 

20% 
Conhecimento das obras estudadas, de acordo com o 
requerido nas aulas. 

Musicalidade e 
afinação 

20% 

Cantar afinado, com fraseado e aplicação das 
dinâmicas. 
Capacidade de cantar a mais do que uma voz. 
Expressividade e clareza na comunicação do texto. 

Participação em 
actividades 

20% 
Participação nos ensaios extraordinários e nas 
apresentações em público na posse do material 
necessário às mesmas. 

  
O/A aluno/a deverá ter em cada parâmetro uma classificação mínima de 1/4 do seu valor 
para ter avaliação positiva.



 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CORO 
para os coros “Especiais”  

PARÂMETROS COTAÇÃO DESCRIÇÃO 

Assiduidade, 
pontualidade e 
comportamento 

30% 
Assistência regular e pontual às aulas na posse do 
material necessário. 
Atenção e concentração nas aulas e ensaios. 

Participação em 
ensaios, concertos 
e outras actividades 

30% 

Participação nos ensaios extraordinários e nas 
apresentações em público que forem programadas ao 
longo do ano, incluindo as que acontecerem já depois 
de terminadas as aulas mas para as quais tenha 
havido concordância por escrito por parte dos alunos 
ou, no caso de estes serem menores, dos seus 
encarregados de educação. 

Conhecimento da 
matéria dada 

20% 
Conhecimento das obras estudadas, de acordo com o 
requerido nas aulas. 

Musicalidade e 
afinação 

10% 

Cantar afinado, com fraseado e aplicação das 
dinâmicas. 
Capacidade de cantar correctamente a mais do que 
uma voz. 
Expressividade e clareza na comunicação do texto. 

Domínio da técnica 
de execução e 
postura básica 

10% 
Assimilação dos controles respiratório e vocal. 
Correcção na postura, quer sentada quer de pé, nas 
aulas e nas apresentações públicas. 

  
O/A aluno/a deverá ter em cada parâmetro uma classificação mínima de 1/3 do seu valor 
para ter avaliação positiva. 
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PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA 
MÚSICA DE CÂMARA  

(A classificação obtida nas provas faz média com a avaliação contínua – 50% - 50%) 
 
 

 
PARÂMETROS/CATEGORIAS 

 
 Critérios de Observação 

 
Ponderação 

 
 

1. Qualidade de execução 

 
Sincronismo; capacidade criativa/grau 
de envolvimento com a música; grau 
de comunicação, concentração e 
energia postos em acção; fraseio; 
fluência musical; coerência estilística; 
grau de segurança 
 

 
 

40% 

 
2. Capacidade de interacção 

no grupo 

 
Escuta mútua; diálogo musical; 
capacidade de liderança; dinâmica de 
grupo; atitude de solista / atitude de 
“acompanhamento” 
 

 
30% 

 
3. Técnica instrumental 
(individual e do grupo) 

 
Bons procedimentos de execução; 
conceito auditivo do som (qualidade 
sonora); intenção expressiva; 
acuidade e fluência da execução; 
afinação. Para os grupos de Música 
Antiga – execução histórica: 
Ambiência e estilo da obra: 
Ornamentaçao,articulação  etc. 

 
 

20% 

 
 
 

4. Percepção auditiva 

 
Expressão: variedade tímbrica, 
dinâmica, nuance (agógica), 
articulação; fraseio 
Elementos de estrutura: duração 
(pulsação, tempo, métrica, padrões 
rítmicos); percepção melódica e 
harmónica; textura; forma 
 

 
 
 

10% 

 

 

 

 
 
 



!

Domínio'técnico!
• Sentido!Rítmico!
• Sentido!Melódico!
• Afinação!
• Leitura!

!

'
'

15%'

Domínio'Interpretativo!
• Capacidade!de!Trabalho!de!Conjunto!
• Capacidade!de!Resposta!

'
10%'

Domínio'das'Atitudes!
• Assiduidade/Pontualidade!
• Motivação!
• Participação!
• Autonomia!
• Regularidade!de!Trabalho!

!

'
'
'

20%'

Acompanhamento'em'Casa! 5%'

Participação'em'Atividades'' 50%'
!

CRITÉRIOS'DE'AVALIAÇÃO'–'ORQUESTRA'DO'ATELIER'MUSICAL'
(integrado,!articulado!e!supletivo)!

!

!

NOTA:''para'os'alunos'de'articulado'e'supletivo'a'avaliação'de'Orquestra'entra'em'
ponderação'com'Expressão'Dramática''(2/3'para'Orquestra'e'1/3'para'Exp.'Dramática)!



 
 

 
 
 

Orquestra Jovem de Sopros e Orquestra de Sopros da EMCN 
 

Critérios de Avaliação 
 
 

2º, 3º CICLO E SECUNDÁRIO (Profissional/Integrado/Supletivo/Articulado) 
Domínio da 
Avaliação Critérios Gerais Critérios Específicos Instrumentos Indicadores de 

Avaliação Cotação 

 
COGNITIVOS:  

 
Aptidões 

 
Capacidades 

  
Competências 

 

 
Aquisição de 
competências essenciais 
e específicas;  
 
Domínio técnico e 
interpretativo; 
 
Domínio dos conteúdos 
programáticos;  
 
Aplicação de 
conhecimentos a novas 
situações;  
 
Evolução na 
aprendizagem;  
 

Coordenação psico-motora;  
Sentido de pulsação/ritmo/harmonia/fraseado/afinação; 
Qualidade do som trabalhado;  
Realização de diferentes articulações e dinâmicas;  
Fluência da leitura;  
Agilidade e segurança na execução;  
Respeito pelo andamento que as obras determinam;  
Capacidade de concentração e memorização;  
Capacidade de abordar a ambiência e estilo da obra;  
Capacidade de formulação e apreciação crítica;  
Capacidade de abordar e explorar repertório novo;  
Capacidade de diagnosticar problemas e resolvê-los;  
Apreensão do repertório  
Destreza na leitura de partituras  
Reconhecimento de diferentes estilos musicais  
Interação em grupo  
Evolução na adaptação ao trabalho de conjunto  
Destreza na leitura à primeira vista  
Estudo individual e trabalho de casa  
Participação e desempenho em audições e concertos  
Expressividade e criatividade. 

 

Execução: 
aula a aula 
do reportório 
selecionado para 
cada orquestra de 
sopros da EMCN. 

 

10% 

30% 
Cumprimento: 
programa exigido.  

10% 

Avaliação:  
formativa na aula.   

 
10% 

Atitudes e 
Valores 

 

Hábitos de estudo;  
Responsabilidade e 
autonomia;  
Espírito de tolerância, de 
cooperação e de 
solidariedade;  
Autoestima;  
Autoconfiança;  
Socialização;  
Motivação;  
Postura;  
Civismo. 

Assiduidade e pontualidade;  
Apresentação do material necessário para a aula;  
Interesse e empenho na disciplina;  
Métodos de estudo;  
Atitude na sala de aula;  
Cumprimento das tarefas atribuídas;  
Regularidade e qualidade do estudo;  
Participação nas atividades da escola (dentro e fora da 
escola);  
Respeito pelos outros, pelos materiais e equipamentos 
escolares;  
Postura em apresentações públicas, como participante e 
como ouvinte. 

 

Observação direta. 

 
20% 20% 

Performativos  

Sentido de:  
Encenação;  
Espetáculo;  
Responsabilidade 
artística;  
Compromisso artístico;  
 

Postura em palco;  
Rigor da indumentária apresentada;  
Sentido de fraseado;  
Qualidade sonora;  
Realização de diferentes articulações e dinâmicas;  
Fluência, agilidade e segurança na execução;  
Manutenção do andamento que as obras determinam;  
Capacidade de concentração e memorização;  
Capacidade de manter a abordagem da ambiência e estilo 
da obra;  
Capacidade de diagnosticar problemas e resolvê-los de 
imediato. 

 
Audições 
Concertos 

 

50% 50% 

 
Professor: Pedro Ricardo Henriques Ferreira 



EMCN%–%Critérios%de%Avaliação%das%Classes%de%Orquestra%%
(Sinfónica%e%Jovem%de%Cordas)%
%
!
Domínio!Técnico! Domínio!Interpretativo! Domínio!das!Atitudes!

15%! 15%! 20%!
Correção!da!leitura!
Afinação!
Tempo!
(pulsação/divisão/subdivisão)!

Integração!(“seguir!a!batuta”)!
Sonoridade!
(fusão!no!naipe/equilíbrio!com!o!
tutti)!

Assiduidade!
Pontualidade!
Empenhamento!
AutoLdisciplina!
Participação!(em!naipe/em!
concerto)!

!
Parâmetro!geral!(realização!do!repertório!em!público)!

50%!
!



 Critérios de avaliação contínua 
Instrumento de Tecla 

 
 

CUMPRIMENTO DE CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (25%) 
 

- regularidade de estudo 
- organização e autonomia 
 
RIGOR NA ABORDAGEM E COMPREENSÃO MUSICAIS (25%) 
 
- leitura 
- compreensão harmónica/tonal 
- compreensão melódica 
- compreensão rítmica 
 
DOMÍNIO TÉCNICO (25%) 
 
- competências motoras 
- domínio espacial do teclado 
- controle sonoro 
 
ATITUDES (25%) 
 
- assiduidade e pontualidade 
- interesse e participação em actividades curriculares 
 



Critérios de Avaliação para a disciplina de Harmonia ao Teclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Avaliação Sumativa a realizar no 5º Grau contém dois pontos: 

1. Realização de um baixo cifrado preparado pelo aluno que lhe será entregue uma semana antes da prova 
2. Realização de um baixo cifrado à primeira vista 

 

! Avaliação Contínua Avaliação Sumativa 
30%  100% 100% 70% 

Parâmetros a avaliar 3º Grau 4º Grau 5º Grau 5º Grau 
Domínio Técnico 
Compreensão e realização dos encadeamentos de acordes 
Reconhecimento e realização das cifras estudadas 
Capacidade de transposição 
Rigor rítmico na realização 
Análise tonal 

60% 60%! 55% 75% 

Domínio Interpretativo/Artístico 
Realização adequada de encadeamentos 
Interpretação harmónica e capacidade criativa 
Coerência e rigor na realização 

10% 10%! 15% 25% 

Domínio Atitudes 
Regularidade e qualidade do trabalho 
Assiduidade 
Pontualidade 
Empenho e motivação 
Concentração 

15% 15%! 15%!

!

Cumprimento dos conteúdos programáticos 15% 15% 15% !



Critérios de Avaliação da disciplina Arte de Representar 

 

Metodologias: 

•  Exposição  oral  dos  conteúdos  principais:  conceitos  e  vocabulário.  

•  Realização  de  exercícios  práticos  de  integração,  dinâmica  de  grupo,  corpo,  voz,   

relacionamento com o espaço, desenvolvimento rítmico, jogo, improvisação,  

composição, construção plástica, manuseamento de objectos e construção de cenas  

teatrais. 

•  Visionamento  de  espectáculos,  filmes  ou  outras  obras  de  arte  que  provoquem   

discussões sobre os conteúdos abordados. 

•  Realização  de  trabalho  prático. 

 

 

Avaliação:  

•  Assiduidade  e  participação nas sessões de trabalho  - 25% 

•  Aquisição de conhecimentos teóricos e práticos  - 25% 

•  Evolução do percurso do aluno relativamente aos objectivos estabelecidos  -  25% 

•  Qualidade  da  participação  e  preparação  dos  exercícios  práticos  síntese   -apresentações - 25% 
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