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A música é um elemento importante na construção de outros olhares e sentidos, em 

relação ao saber e às competências, sempre individuais e transitórias, porque se situa 

entre polos aparentemente opostos e contraditórios, entre razão e intuição, 

racionalidade e emoção, simplicidade e complexidade, entre passado, presente e 

futuro. 

As competências artístico-musicais desenvolvem-se através de processos 

diversificados de apropriação de sentidos, de técnicas, de experiências de reprodução, 

de criação e reflexão, de acordo com os níveis de desenvolvimento das crianças e dos 

jovens. 

As competências específicas estão pensadas no sentido de providenciar práticas 

artísticas diferenciadas e adequadas aos diferentes contextos onde se exerce a ação 

educativa, de forma a possibilitar a construção e o desenvolvimento da literacia 

musical em nove grandes dimensões: 

• Desenvolvimento do pensamento e imaginação musical, isto é, a capacidade de 

imaginar e relacionar sons; 

• Domínio de práticas vocais e instrumentais diferenciadas; 

• Composição, orquestração e improvisação em diferentes estilos e géneros 

musicais; 

• Compreensão e apropriação de diferentes códigos e convenções que constituem 

as especificidades dos diferentes universos musicais e da poética musical em 

geral; 

• Apreciação, discriminação e sensibilidade sonora e musical crítica, 

fundamentada e contextualizada em diferentes estilos e géneros musicais; 

• Compreensão e criação de diferentes tipos de espetáculos musicais em 

interação com outras formas artísticas; 

• Conhecimento e valorização do património artístico-musical nacional e 

internacional; 

• Valorização de diferentes tipos de ideias e de produção musical de acordo com a 

ética do direito autoral e o respeito pelas identidades socioculturais. 
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• Reconhecimento do papel dos artistas como pensadores e criadores que, com os 

seus olhares, contribuíram e contribuem para a compreensão de diferentes 

aspetos da vida quotidiana e da história social e cultural. 

 

Estas dimensões consubstanciam-se em experiências pedagógicas e musicais 

diversificadas, baseadas na vivência e na experimentação artística e estética situada 

em diferentes épocas, tipologias e culturas musicais do passado e do presente. 

Neste sentido, as competências específicas propostas e a desenvolver constroem-se 

de forma a potenciar, através da prática artística, a compreensão e as interpelações 

entre a música na escola, na sala de aula e as músicas presentes nos quotidianos dos 

alunos e das comunidades. 

 

Competências Específicas 
 
As competências específicas a desenvolver na disciplina de educação musical são aqui 

apresentadas em torno de quatro grandes organizadores: 

 

• Interpretação e comunicação; 

• Criação e experimentação; 

• Perceção sonora e musical; 

• Culturas musicais nos contextos. 

No entanto, é essencial garantir que as aprendizagens conducentes à construção de 

qualquer competência se devem basear em ações provenientes dos três grandes 

domínios da prática musical - Composição, Audição e Interpretação.  

A apropriação dos conceitos musicais, vocabulário e terminologias musicais bem 

como o desenvolvimento de práticas vocais e instrumentais só podem ser 

considerados efetivos se assentarem neste princípio de base. 
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Interpretação e Comunicação 

• Canta sozinho e em grupo, com precisão técnico–artística, peças de diferentes 

géneros estilos e tipologias musicais; 

• Toca sozinho e em grupo pelo menos um instrumento musical utilizando 

técnicas instrumentais e interpretativas diferenciadas de acordo com a 

tipologia musical. Prepara, apresenta e dirige pequenas peças e/ou 

espetáculos musicais de âmbitos diferenciados; 

• Partilha, com os pares, as músicas do seu quotidiano. 

Criação e Experimentação 

• Compõe/arranja e apresenta publicamente peças musicais com níveis de 

complexidade diferentes utilizando técnicas vocais e instrumentais e 

tecnologias diversificadas; 

• Improvisa melodias, variações e acompanhamentos utilizando diferentes vozes 

e instrumentos; 

• Manipula os sons através de diferentes tecnologias acústicas; 

• Grava as suas criações e improvisações musicais. 

Percepção sonora e musical 

• Compreende como se utilizam e articulam os diferentes conceitos, códigos e 

convenções e técnicas artísticas constituintes das diferentes culturas musicais; 

• Analisa obras vocais, instrumentais e eletrónicas de diferentes culturas musicais  

utilizando vocabulário apropriado e de complexidade diversificada; 

• Descreve, auditivamente, estruturas e modos de organização sonora de diferentes 

géneros, estilos e culturas musicais através de vocabulário apropriado; 

• Lê e escreve em notação convencional e não convencional diferentes tipologias 

musicais recorrendo também às Tecnologias da Informação e Comunicação; 

• Investiga diferentes modos de perceção e representação sonora. 
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Culturas musicais nos contextos 

• Compreende a música como construção social e como cultura em diferentes 

períodos históricos e contextos diversificados; 

• Reconhece os diferentes tipos de funções que a música desempenha nas 

comunidades; 

• Compreende e valoriza o fenómeno musical como património, fator identitário e 

de desenvolvimento social, económico e cultural; 

• Compreende as diferentes relações e interdependências entre a música, as 

outras artes e áreas do conhecimento. 

 


