
 

ORGANOLOGIA E PSICOACÚSTICA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 

DOMÍNIOS COMPETÊNCIAS INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

PESO
(%) 

Generalidades e princípios; 
direccionalidade e potência dos 
instrumentos. 
 
 
 
Elementos psicológicos do som – 
perceção auditiva. 
 
 
Classificação dos instrumentos. 
 
 
Orquestra sinfónica. 
 
 
Aparelho fonador. 
 
 
Outros instrumentos. 

. Compreender o instrumento 
musical do ponto de vista físico e 
como sistema oscilador complexo. 
. Perceber a interação dos sistemas 
vibratórios do instrumento musical, 
fontes de energia, bem como os 
comportamentos.  
. Elementos não-lineares e lineares. 
. Compreender o funcionamento do 
aparelho auditivo – fisiologia e 
funcionamento. 
. Frequência de resposta. 
. Compreender a Classificação de 
Hornbostel e Sachs bem como o seu 
princípio. 
. Conhecer a famílias dos 
instrumentos, suas extensões e 
registos bem como os instrumentos 
transpositores. 
. Conhecer as alterações 
organológicas no início séc. XIX. 
. Compreender a fisiologia e 
funcionamento do aparelho fonador: 
elementos e funções. 

 
 
Testes sumativos (a): 
1º período 
2º período 
3º período 
 
 
 
 
 
Participação nos trabalhos práticos 
sobre o Aparelho Fonador ou 
Instrumentos de Orquestra (c). 

 
 

50 
 
 

 
 
 

20 

ATITUDES E VALORES 
Aquisição e aplicação de competências e conhecimentos  
 

 
 
 
 
 

Observação direta sistemática e 
assistemática dos desempenhos (b) 

 
 
 
 
 

30 

Progressão na aprendizagem 
 
Progressão na capacidade de autonomia e investigação 
 
Aquisição do uso adequado da terminologia e linguagem específica da 
disciplina 
 
Participação e empenho nas atividades curriculares e extracurriculares 
 
Assiduidade / Pontualidade 
 
Comportamento 
 

AVALIAÇÃO FINAL 
A classificação final de cada ano, corresponde à nota do 3º período e é calculada de acordo com a seguinte fórmula: 
 

NF =
 NP1 +  NP2 +  AC

3
 

 
[NF - nota final = nota do 1º período (a e b) + nota do 2º período (a, b e c) + nota da avaliação contínua global (nota ponderada da avaliação durante o 3º período, incluindo 
todos os trabalhos práticos que os alunos venham a realizar), a dividir por 3] 
 

Se o aluno for a exame:                                                                     NF = NE 
NE = nota de exame (d) 

 


