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Conteúdos Objetivos Gerais Objetivos Específicos Atividade/Estratégias Recursos Avaliação 

 

Sons naturais e sons humanizados; 

Música ;  

Vivência musical interativa; 

Formas de expressão musical; Sons 

naturais e sons humanizados; 

Música ;  
Vivência musical interativa; 
Formas de expressão musical; 
Fonte sonora; 
 Timbre 
Timbre Instrumental: 
Instrumentos da sala de aula; 
instrumentos tradicionais do Minho  
Timbre corporal:  
Sons do corpo humano 
 
 
 
Intensidade sonora: 
Fortíssimo e pianíssimo 
Meio-forte 
Crescendo e diminuendo 
 

 
Reconhecer e refletir sobre 
o fenómeno sonoro que nos 
envolve no dia-a-dia e das 
mais variadas formas 
 
 
Perceber a importância da 
música enquanto forma de 
arte que resulta da 
necessidade de 
comunicar/expressar/criar 
 
Conhecer o timbre 
enquanto qualidade do som 
através da qual é 
identificada a fonte sonora 
 
Conhecer a intensidade 
enquanto qualidade do som 
 
 
 

 

Identificar e caracterizar 

algumas formas de expressão 

musical 

Caracterizar fonte sonora 
Reconhecer diferentes fontes 
sonoras 
Distinguir sons naturais e sons 
humanizados 
Caracterizar timbre 
Reconhecer diferentes timbres 
corporais 
Ler pequenas sequências de 
timbres corporais, 
representadas por uma 
simbologia convencional ou 
não convencional 
Caracterizar intensidade sonora 
Caracterizar dinâmica 
Reconhecer sons de diferentes 
intensidades 
Conhecer a simbologia de 
representação dos sons pp e ff 
Aplicar, em situações práticas, 
os conhecimentos adquiridos, 

 
Perceção sonora e musical 
 
-Identifica fontes sonoras, 
utilizando vocabulário 
apropriado; 
- Identifica fontes sonoras 
instrumentais e os seus 
símbolos;  
- Identifica fontes sonoras 
instrumentais e vocais;  
- Identifica registos sonoros, 
definindo-os gestualmente;  
- Identifica/ analisa/ 
comenta as fontes sonoras e 
a dinâmica na música;  
-Identifica/ analisa/ 
comenta as fontes sonoras e 
o andamento da música; 
- Identifica alterações de 
dinâmica, andamento e 
registo da música. 
 

 
Recursos didáticos do 
projeto – Manual  “Music 
Box” e outros que se 
julguem necessários 
 
Flauta de Bisel 
 
Instrumentos da sala de 
aula (Instrumental Orff) 
 
Fichas de trabalho do 
caderno de atividades 
 
Instrumentos muisicais 
 
Aparelhagem HiFi 
 
PC 
 
Projetor de Vídeo 
 

 
Ficha de Avaliação 
Diagnóstico 
 
 
Observação direta na sala 
de aula 
 
   
Ficha de Avaliação Sumativa 
 
 
Avaliação a prática 

instrumental/vocal 

ESCOLA E B 2,3 GASPAR CORREIA 

Disciplina de Educação Musical – Planificação – 5º Ano 

 



 

 
 

                                     AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTELA E MOSCAVIDE 

Escola Secundária da Portela 
Escola EB 2,3 Gaspar Correia 

Escola EB1 Catela Gomes 
Escola EB1/JI Quinta da Alegria 

Escola EB1/JI Portela 

 
 
 
 
 
Pulsação e Ritmo: 
Pulsação; 
Duração do som e do silêncio; 
Figuras musicais:  
Semínima 
Pausa de semínima 
Mínima 
Colcheia 
Ritmo; 
 
 
 
 
 
 
Altura do som: 
 
Registos agudo, médio e grave; 
Ostinato melódico; 
As notas si, lá, sol; 
A clave de sol na 2ª linha; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Desenvolver o 
conhecimento sobre a 
duração musical enquanto 
qualidade temporal do 
som/silêncio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecer a altura enquanto 
qualidade do som 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

respeitando as indicações de 
intensidade 
 
Caracterizar pulsação 
Identificar pulsação num 
excerto musical 
Distinguir diferentes pulsações 
Identificar e realizar, através de 
batimentos corporais, a 
pulsação de diferentes 
exemplos musicais 
Definir figura/pausa musical 
enquanto representação 
convencional da duração de 
som/silêncio 
Ler pequenas sequências 
rítmicas com a utilização de 
semínimas (pausas), mínimas e 
conjuntos de duas colcheias 
Reconhecer sons de diferentes 
alturas 
Caracterizar som grave e som 
agudo 
Identificar auditivamente sons 
nos registos agudo, médio e 
agudo, produzidos por 
diferentes instrumentos 
Relacionar os registos de altura 
do som com o seu 
posicionamento relativo no 
teclado e/ou lâminas 
Reconhecer diferentes registos 
das vozes humanas 
 

 
 
 
Interpretação e 
Comunicação 
 
-Lê ritmadamente em 
grupo;  
- Lê ritmadamente, um 
texto com a dinâmica 
indicada;  
 -Interpreta, integrando-se 
num grupo;  
- Toca com a técnica 
correcta;  
- Avalia as interpretações, 
usando vocabulário 
apropriado;  
- Identifica pelo nome e 
imagem, instrumentos da 
sala de aula;  
- Descreve as características 
dos instrumentos e do 
material que produz o som;  
- Constrói fontes sonoras 
com materiais da natureza e 
de desperdícios;  
- Interpreta em grupo, lendo 
símbolos corporais e 
reagindo, a tempo, ao 
estímulo visual;  
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Instrumentos musicais na sala de 
aula:  
Instrumentos musicais Orff 
Famílias de timbres 
Altura definida e indefinida 
Contraste e semelhança tímbrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Música e Flauta:  
 
Pauta musical 
 
Clave de sol 
 
Notas musicais 
 
Flauta de bisel 
 

Fonte sonora; 

  

 

 

Conhecer os instrumentos 
da sala de aula, 
classificando-os e 
analisando-os de acordo 
com critérios relacionados 
com o timbre, altura e 
material de construção 
Desenvolver competências 
de execução/ 
interpretação instrumental 
 
Conhecer a altura como 
uma qualidade do som 
fixada através do emprego 
da pauta e notas musicais 
 
Desenvolver competências 
de escrita musical 
 
Desenvolver competências 
de execução/ 
Interpretação na flauta 

Identificar os instrumentos 
musicais pelo seu timbre 
Definir instrumentos musicais 
de altura definida e indefinida 
Identificar instrumentos 
musicais de altura definida e 
indefinida 
Classificar os instrumentos 
musicais da sala de aula 
 
Caracterizar pauta musical 
quanto à sua constituição 
Compreender o processo de 
escrita na pauta musical 
 
Caracterizar a função da clave 
de Sol 
Desenhar a clave de Sol 
Identificar a posição da nota Sol 
na pauta 
Identificar e desenhar algumas 
notas musicais na pauta 
Conhecer a dedilhação na 
flauta 
Relacionar a dedilhação com a 
posição das notas musicais na 
pauta 
rizar algumas formas de 

expressão musical 

 
 
 
Criação e experimentação 
-Organiza em grupo, sons do 
corpo e escreve os seus 
símbolos;  
- Improvisa, integrado num 
grupo; 
- Inventa sequências 
sonoras, integrado num 
grupo;  
- Improvisa, simulando sons 
do meio ambiente;  
 
 
Culturas musicais nos 
contextos:  
-compara o estilo da música 
que ouve/canta com outros 
que já conhece; 
-reconhece que o timbre, a 
dinâmica e o andamento 
contribuem para a 
expressividade da música; 
 


