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Departamento de Expressões Artísticas e Tecnológicas   2017/2018                                                                 

PLANIFICAÇÃO ANUAL 1.º Período (Unidades 1 e 2) 

Conceitos Conteúdos Objetivos Atividades/Situações 
de aprendizagem Avaliação 

Ritmo Pulsação. 
Tempo. 
 
Andamentos: 
-Presto 
-Moderato 
-Accelerando 
-Ritardando 
 

· Interpretar um acompanhamento rítmico em grupo. 
· Identificar e executar a pulsação. 
· Executar sons e silêncios com a duração de uma pulsação. 
· Identificar e executar corretamente a semínima e a pausa de 
semínima, relacionando-as com a pulsação, acentuando as 
figuras assinaladas. 
· Identificar o compasso quaternário. 
· Executar sons com a duração de duas e quatro pulsações. 
· Identificar e executar corretamente a semibreve e a mínima e as 
respetivas pausas, relacionando-as com a pulsação. 
· Compreender a função da ligadura de prolongação. 
· Executar dois sons de igual duração numa pulsação. 
· Identificar e executar corretamente a colcheia, relacionando-a 
com a pulsação. 
· Identificar, auditivamente, o andamento de um excerto musical. 
· Identificar e distinguir andamento lento, andamento moderado e 
andamento rápido. 
· Identificar, distinguir e executar alterações progressivas de 
andamento. 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
Leituras rítmicas. 
Audição de peças/extratos musicais. 
 

 
· Observação direta da 
qualidade e rigor das 
intervenções orais, da 
execução vocal e 
instrumental e das atitudes 
em contexto de sala de aula. 
 
 
 
· Testes práticos. 
 
 
· Teste escrito. 

Forma Organizações elementares. 
 
Elementos repetitivos. 

· Conhecer a função da introdução. 
 
· Identificar auditivamente elementos repetitivos e contrastantes. 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Audição de peças/extratos musicais. 

Timbre Timbres corporais 
 
Fontes sonoras convencionais e não 
convencionais 
 
Contraste e semelhança tímbrica. 

· Interpretar vocalmente, em grupo, uma 
canção. 
· Interpretar uma peça musical em grupo 
para voz e flauta de bisel. 
· Conhecer e distinguir diferentes flautas 
de bisel. 
· Identificar e distinguir sons do meio 
ambiente, sons produzidos pelo corpo 
humano, sons mecanizados e sons de 
instrumentos musicais. 
· Executar sons com timbres corporais. 
· Recriar, em grupo, um ambiente sonoro 
através de sons produzidos pelo corpo. 
· Conhecer e valorizar o património 
artístico-musical nacional e internacional. 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
Audição de peças/extratos musicais. 
Entoação. 
 



Dinâmica Pianíssimo e fortíssimo. 
 
Crescendo e diminuendo. 
 
Piano, mezzo forte e forte. 

· Identificar, distinguir e executar alterações progressivas de 
intensidade. 
· Identificar os novos elementos de dinâmica, aplicando-os 
corretamente durante uma execução vocal. 

Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
Audição de peças/extratos musicais. 
Entoação. 
 

Altura Altura definida e altura indefinida. 
 
Registos: agudo, médio e grave. 

· Identificar e registar diferentes registos de altura. 
· Compreender o funcionamento da pauta musical e a função da 
clave de sol. 
· Executar notas musicais na flauta de bisel e instrumentos de 
percussão de altura definida. 
· Distinguir instrumentos de altura definida e de altura indefinida. 

Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
Audição de peças/extratos musicais. 
 

PLANIFICAÇÃO ANUAL 2.º Período (Unidades 3 e 4) 

Conceitos Conteúdos Objetivos Atividades/Situações 
de aprendizagem Avaliação 

Ritmo Som e silêncio organizados com a 
pulsação. 
 
Dois sons e silêncios de igual duração 
numa pulsação. 
 
Um som e um silêncio de igual duração 
numa pulsação. 
 
Contratempo. 

· Identificar e executar frases rítmicas. 
· Identificar e executar colcheias. 
· Identificar e executar corretamente a pausa de colcheia, 
relacionando-a com a pulsação. 
· Identificar e executar corretamente 
o contratempo. 
 
 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
Leituras rítmicas. 
Audição de peças/extratos musicais. 
 

· Observação 
direta da 
qualidade e do 
rigor das 
intervenções 
orais, da 
execução 
vocal e 
instrumental 
e das atitudes 
em contexto 
de sala de 
aula. 
 
 
 
· Observação 
direta das 
composições 
dos alunos 
tendo em 
conta o 
processo, 
os meios 
utilizados e a 
qualidade do 
produto final. 
 
 
 
 
· Testes 
práticos. 
 
 

Forma Ostinato. 
 
Imitação e cânone. 
 

· Compreender e distinguir motivo e frase musical. 
· Compreender e identificar um ostinato. 
· Executar ostinatos rítmicos. 
· Selecionar e aplicar um ostinato rítmico a uma secção musical. 
· Reconhecer e executar a imitação musical. 
· Compreender a forma de organização de um cânone. 
· Interpretar uma peça musical em cânone. 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
Audição de peças/extratos musicais. 
 

Timbre Família de timbres. 
 
Mistura tímbrica e 
combinação tímbrica. 
 

· Conhecer, visual e auditivamente, instrumentos das várias 
famílias de timbres. 
· Identificar e distinguir as famílias dos instrumentos da Orquestra 
Orff. 
· Identificar visual e auditivamente instrumentos de orquestra. 
· Identificar e distinguir as famílias dos instrumentos de orquestra. 
· Identificar e distinguir mistura tímbrica e combinação tímbrica. 
· Estabelecer relação entre um som e o seu perfil sonoro. 

Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
Audição de peças/extratos musicais. 
 

Dinâmica Forte, mezzo forte e piano. 
 
Organização dos elementos dinâmicos. 

· Aplicar corretamente elementos de dinâmica durante a execução 
de uma peça musical. 
· Identificar graficamente o ataque, o corpo e a queda de um som. 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
Audição de peças/extratos musicais. 
 

Altura Linhas sonoras ascendentes e 
descendenes: ondulatórias, contínuas e 
descontínuas. 
 
Dois sons em diferentes registos. 

· Interpretar uma peça musical para flauta de bisel. 
· Interpretar uma peça musical para voz e flauta de bisel. 
· Executar notas musicais na flauta de bisel e instrumentos de 
percussão de altura definida. 
· Interpretar, em grupo, uma peça musical para flauta de bisel, voz 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
Audição de peças/extratos musicais. 
 



 
Combinações de linhas verticais e 
horizontais. 
 
Agregados sonoros. 
 
Três sons em diferentes registos. 
 
Textura. 
 

ou batimentos corporais. 
· Identificar e distinguir textura fina e textura densa. 
· Identificar e distinguir harmonia e melodia. 

· Teste escrito. 

  

PLANIFICAÇÃO ANUAL 3.º Período (Unidades 5 e 6) 

Conceitos Conteúdos Objetivos Atividades/Situações 
de aprendizagem Avaliação 

Ritmo Sons e silêncios com duas e quatro 
pulsações. 
 
Padrões rítmicos. 
 
Compasso. 
 
Sons e silêncios em três pulsações. 
 
Organização binária e ternária. 
 
Anacrusa. 

· Identificar o ponto de aumentação e compreender a sua função. 
· Identificar diferentes padrões rítmicos. 
· Compreender os compassos. 
· Reconhecer e saber respeitar a anacrusa. 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
Audição de peças/extratos musicais. 
 

· Observação 
direta da 
qualidade e 
rigor das 
intervenções 
orais, da 
execução vocal 
e instrumental 
e das atitudes 
em contexto de 
sala de aula. 
 
· Observação 
direta das 
composições 
dos alunos 
tendo em conta 
o processo, 
os meios 
utilizados e a 
qualidade do 
produto final. 
 
· Testes práticos. 
 
· Teste escrito. 

Forma Motivo. 
Frase. 
 
Forma binária e ternária: AB e ABA 

· Conhecer e identificar a organização de um tema musical. 
· Compreender e distinguir motivo e frase musical. 
 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Audição de peças/extratos musicais. 
 

Timbre Combinação de timbres. 
 
Perfil sonoro (ataque, corpo e queda 
do som). 

Interpretar, em grupo, uma peça musical 
para voz, flauta de bisel e instrumental orff. 
· Interpretar uma peça musical na flauta de bisel. 
· Interpretar um acompanhamento melódico de uma peça musical. 
· Improvisar melodicamente, com instrumentos de lâminas. 
· Executar sons com timbres corporais. 
· Reconhecer o ataque, corpo e queda do som.  

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
Audição de peças/extratos musicais. 
 

Dinâmica Organização dos elementos dinâmicos. 
 
Perfil sonoro (ataque, corpo e queda 
do som). 

· Aplicar corretamente elementos de dinâmica durante a execução 
de uma peça musical. 
 

Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
Audição de peças/extratos musicais. 
 

Altura Escala pentatónica. 
Bordão. 
Escala diatónica de Dó Maior. 
Melodia; Harmonia. 

· Reconhecer a escala pentatónica. 
· Improvisar melodicamente, com instrumentos de lâminas, usando a 
escala pentatónica. 
· Executar a escala diatónica de dó maior na flauta de bisel. 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
Audição de peças/extratos musicais. 
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PLANIFICAÇÃO ANUAL 1.º Período (Unidades 7 e 8) 

Conceitos Conteúdos Objetivos Atividades/Situações 
de aprendizagem Avaliação 

Ritmo Quatro sons iguais numa pulsação, 
Monorritmia e Polirritmia. 
Síncopa. 

Interpretar um acompanhamento rítmico individualmente e em 
grupo; 
Identificar semicolcheias; 
Executar semicolcheias; 
Identificar síncopa; 
Executar síncopa; 
Identificar e distinguir monorritmia e polirritmia. 
 
 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
Leituras rítmicas. 
Ditados rítmicos (visuais e não visuais). 
Improvisação e reprodução rítmica.  
 
 

 
· Observação 
direta da 
qualidade e 
rigor das 
intervenções 
orais, 
da execução 
vocal e 
instrumental e 
das atitudes em 
contexto de 
sala de aula. 
 
 
 
· Testes 
práticos. 
 
 
· Teste escrito. 

Forma Introdução e coda. 
Interlúdio. 
Forma binária e ternária 
AB, ABA. 

Compreender a importância da Introdução e Coda. 
Identificar Introdução e Coda. 
Identificar forma binária e forma ternária.  
 
 
 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Audição de peças/extratos musicais. 
 
 
 

Timbre Alteração e Realce tímbrico. 
Expressividade através da seleção 
tímbrica 

Identificar alteração e realce tímbrico. 
Reconhecer a alteração tímbrica como forma de enriquecer a 
estética musical. 
Compreender a seleção tímbrica como forma de acentuar e 
enriquecer a expressão artística musical.  
 
 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Audição de peças/extratos musicais. 
Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 

Dinâmica Legato e Staccato. 
Tenuto. 

Identificar auditivamente legato e staccato 
Sabe como executar legato e staccato na flauta de bisel 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Audição de peças/extratos musicais. 
Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
 
 

Altura Simultaneidade de duas ou mais melodias 
diferentes. 
Intervalos melódicos e harmónicos. 

Identificar monodia e polifonia. 
Compreender a riqueza que a polifonia proporciona à música de 
conjunto. 
Reconhecer intervalos melódicos e harmónicos. 
 
 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Audição de peças/extratos musicais. 
Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 



PLANIFICAÇÃO ANUAL 2.º Período (Unidades 9 e 10) 

Conceitos Conteúdos Objetivos Atividades/Situações 
de aprendizagem Avaliação 

Ritmo Ritmos pontuados. 
Alternância de compassos simples. 
Três sons iguais numa pulsação. 
Compassos compostos. 

Compreende ritmos pontuados em relação à pulsação. 
Reconhece a alternância de compassos. 
Identifica a alternância de compassos numa partitura e 
auditivamente. 
Identifica a tercina. 
Executa a tercina. 
Compreende compassos compostos. 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Audição de peças/extratos musicais. 
Leituras rítmicas. 
Ditados rítmicos (visuais e não visuais). 

· Observação 
direta da 
qualidade e do 
rigor das 
intervenções 
orais, da 
execução 
vocal e 
instrumental 
e das atitudes 
em contexto 
de sala de 
aula. 
 
· Observação 
direta das 
composições 
dos alunos 
tendo em 
conta o 
processo, 
os meios 
utilizados e a 
qualidade do 
produto final. 
 
· Testes 
práticos. 
 
· Teste escrito. 

Forma Rondó. 
 

Compreende e reconhece a forma rondó. 
 

Entoação. 
Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Audição de peças/extratos musicais. 
 
 

Timbre Pontilhismo tímbrico. 
Harmonia tímbrica. (Fusão) 

Identifica auditivamente Pontilhismo Tímbrico. 
Reconhece Harmonia Tímbrica. 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Audição de peças/extratos musicais. 
 

Dinâmica Sforzato 
Densidade sonora. 

Reconhecer auditivamente sforzato. 
Compreender densidade sonora. 

Entoação. 
Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Audição de peças/extratos musicais. 
Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
 

Altura Escalas maiores e menores. 
Intervalos de 3ª Maior e menor. 
Acordes Maiores e menores. 
Tonalidade. 
Melodia com acompanhamento de 
acordes. 

Identifica escalas maiores e escalas menores. 
Distingue auditivamente escalas maiores de escalas menores. 
Compreende a diferença entre intervalos de 3ª maior e 3ª menor. 
Identifica auditivamente acordes maiores e acordes menores. 
Executa uma melodia com acompanhamento de acordes. 

Entoação. 
Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Audição de peças/extratos musicais. 
Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
 

  

PLANIFICAÇÃO ANUAL 3.º Período (Unidades 11 e 12) 

Conceitos Conteúdos Objetivos Atividades/Situações 
de aprendizagem Avaliação 

Ritmo Ritmos assimétricos. 
Ritmos mecânicos produzidos por 
instrumentos eletrónicos. 

Compreende a evolução das técnicas de composição. 
Compreende ritmos assimétricos. 
Explora ritmos mecânicos produzidos por instrumentos eletrónicos. 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Audição de peças/extratos musicais. 
 

· Observação 
direta da 
qualidade e 
rigor das 
intervenções 
orais, da 
execução vocal 
e instrumental 

Forma Organização de séries. 
Forma aberta. 

Compreende a evolução das técnicas de composição. 
Explora técnicas de organização de séries. 
Reconhece formas abertas. 
 

Audição de peças/extratos musicais. 
Composição  
 

Timbre Timbres resultantes de novas técnicas Compreende a evolução das técnicas de composição. Audição de peças/extratos musicais. 



vocais e instrumentais e de 
instrumentos preparados. 
Timbres produzidos e preparados por 
instrumentos eletrónicos. 

Manipula e prepara timbres com ajuda de instrumentos eletrónicos.  
 

 e das atitudes 
em contexto de 
sala de aula. 
 
· Observação 
direta das 
composições 
dos alunos 
tendo em conta 
o processo, 
os meios 
utilizados e a 
qualidade do 
produto final. 
 
· Testes práticos. 
 
· Teste escrito. 

Dinâmica Alteração eletrónica de perfis sonoros; 
síntese do som. 

Compreende a evolução das técnicas de composição. 
Compreende e explora as possibilidades da síntese do som. 

Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Audição de peças/extratos musicais. 
Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
 

Altura Atonalidade. 
Sons de objetos, instrumentos e voz, 
transformados eletronicamente. 

Compreende a evolução das técnicas de composição. 
Manipula e transforma sons eletronicamente, e compreende técnicas 
contemporâneas de composição e produção musical.  
 

Entoação. 
Execução instrumental/vocal/corporal de peças 
musicais. 
Audição de peças/extratos musicais. 
Interpretação vocal, corporal e/ou instrumental. 
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