
 
 
 
Aprendizagem de Expressões Artísticas – Expressão Musical 
4.º ano 
 

Domínio – Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação 
Subdomínio Metas finais e intermédias 

Interpretação e 
Comunicação  

O aluno é capaz de: 

. Cantar sozinho e em grupo, com intencionalidade expressiva, canções de diferentes formas, 

géneros e estilos, em métrica binária e ternária, utilizando a memória 

 

       - cantar, controlando a emissão vocal em termos de afinação e respiração 
       - controlar vocalmente a mudança progressiva da intensidade de uma canção (dinâmicas      
em crescendo e em diminuendo) 
       - controlar vocalmente a mudança progressiva do andamento de uma canção (pulsação 
em acelerando e em rallentando) 
       - decidir sobre o andamento e a dinâmica na interpretação de uma canção 
       - interpretar canções em cânone e canções com secções em coro e em solo 
       - articular corretamente o texto de uma canção (acentuação silábica, fraseado) 
       - interpretar peças vocais integradas em manifestações de movimento, dança e/ou 
teatro. 
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     … uma escola de afetos. 



. Tocar sozinho e em grupo, peças de diferentes formas, géneros, estilos e culturas, 
utilizando técnicas diferenciadas de acordo com a tipologia musical, em instrumentos 
não convencionais e convencionais na interpretação de música instrumental ou vocal 
acompanhada.  

 

       - interpretar frases rítmicas em diferentes andamentos e dinâmicas, com mudanças 
súbitas e progressivas, em instrumentos não convencionais e convencionais 
       - sincronizar-se ritmicamente com o grande grupo na interpretação de uma peça com 
duas ou mais partes 
       - decidir sobre o andamento e a dinâmica na interpretação de uma peça instrumental 
      - interpretar peças instrumentais para acompanhar canções 
      - executar publicamente peças instrumentais integradas em manifestações de 
movimento, dança e/ou teatro 
 

. Analisar e comentar audições de música gravada e ao vivo de acordo com os conceitos 
adquiridos e códigos que conhece, utilizando vocabulário apropriado  

 

      - identificar, nomear e descrever dinâmicas em crescendo e em diminuendo 
       - identificar, nomear e descrever alterações de andamento (accelerando e rallentando) 
       - reconhecer frases rítmicas e/ou melódicas repetitivas e contrastantes, em pergunta 
e resposta 
       - identificar a estrutura formal de uma canção e/ou de uma peça instrumental (cânone, 
rondó) 

 

 

 



 

 

 

 

Domínio – Desenvolvimento da Criatividade 
Subdomínio Metas finais e intermédias 

Criação e 
Experimentação  

O aluno é capaz de: 

. improvisar e compor acompanhamentos e pequenas peças musicais, utilizando a voz, o corpo e 

instrumentos não convencionais e convencionais. 

 

        - modificar intencionalmente materiais e objetos para obter efeitos sonoros diversos 
       - utilizar elementos básicos da música em criações próprias, coletivas ou individuais 
       - criar e organizar ostinatos rítmicos para acompanhamento de uma canção ou música 
gravada 
       - improvisar em pergunta e resposta, em grande grupo e a solo, utilizando a voz e 
instrumentos de percussão 
       - criar frases e secções rítmicas, organizando-as em peças corporais ou instrumentais 
       - improvisar e criar pequenas peças segundo várias estruturas de organização musical 
(AA, AB, ABA, rondó) 
      - gravar as suas criações musicais para avaliação e aperfeiçoamento 

 

. Expressar ideias sonoras utilizando recursos técnico-artísticos elementares, tendo em conta 
diversos estímulos e/ou intenções 
 



       - selecionar materiais sonoros e organiza ideias musicais para criar texturas e 
ambientes sonoros associados a movimento, danças e histórias 

 

. Criar códigos para registo gráfico de criações musicais. 

       - criar símbolos gráficos não convencionais para representação de sequências e 
texturas sonoras vocais, corporais e instrumentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domínio – Apropriação da Linguagem Elementar da Música 
Subdomínio Metas finais e intermédias 

Perceção Sonora e 
Musical  

O aluno é capaz de: 

. identificar, analisar e descrever características rítmicas, melódicas, tímbricas e formais da 

música. 

 

       - analisar e descrever verbalmente características rítmicas, melódicas, tímbricas e 
formais da música, utilizando vocabulário musical específico 
       - caracterizar diferentes tipos de instrumentos musicais 
       - reconhecer e nomear especificidades musicais em obras gravadas de diferentes 
géneros, estilos e culturas. 

 

. utilizar notação não convencional para ler e expressar ideias musicais 

 
       - ler e interpretar partituras vocais e instrumentais em notação não convencional 
       - registar ostinatos e frases rítmicas com grafismos não convencionais 
       - registar com simbologia não convencional pequenas composições vocais, corporais e 
instrumentais 

 

 

 



 

 

 

Domínio – Compreensão das Artes no Contexto 
Subdomínio Metas finais e intermédias 

Culturas Musicais nos 
Contextos  

O aluno é capaz de: 

. reconhecer e valorizar a música como construção social, como património e como fator de 
identidade social e cultural 

 

       - identificar diferentes estilos e géneros musicais e os contextos socioculturais onde 
se inserem 
       - reconhecer as diferentes relações entre a música e outras artes e áreas de 
conhecimento 
       - recolher e organizar informação sobre repertórios e práticas musicais de diferentes 
culturas (no espaço geográfico) e comunicar, oralmente e por escrito, os resultados das 
suas pesquisas. 

 

 

 

 


