
 
 
 
Aprendizagem de Expressões Artísticas – Expressão Musical 
2.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 

            - reproduzir vocalmente motivos e frases melódicas de uma canção mediante um 
modelo (agudo e grave; subida, descida e permanência) 
            - reproduzir vocalmente melodias e ritmos com diferentes intensidades mediante 
um modelo (intensidades forte, fraca e média). 
            - reproduzir vocalmente melodias e ritmos com diferentes andamentos mediante 
um modelo (pulsação lenta, rápida e média). 
            - interpretar uma canção controlando vocalmente mudanças súbitas de andamento e 
de intensidade. 
            - interpretar uma canção respeitando a sua estrutura rítmica. 
            - participar, cantando, em manifestações artísticas públicas. 
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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.  

 

         - marcar o primeiro tempo do compasso, a pulsação e a divisão do tempo, em métrica 
binária e ternária. 
        - reproduzir padrões rítmicos mediante um modelo, utilizando percussão corporal e 
instrumentos 
        - realizar ostinatos com percussão corporal e com instrumentos não convencionais e 
convencionais, mantendo a pulsação 
       - interpretar frases rítmicas em diferentes andamentos e dinâmicas, com mudanças 
súbitas e progressivas, em percussão corporal. 

 

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

 

         - identificar e nomear as componentes dinâmicas forte, piano e mezzo-forte 
         - identificar e nomear os andamentos lento, presto e moderato. 
         - identificar a estrutura formal de uma canção e/ou de uma peça instrumental 
(introdução e coda, refrão, secções das formas AA, AB e ABA). 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

         - utilizar diferentes fontes sonoras para explorar elementos básicos da música 
         - improvisar ritmos com percussão corporal, com instrumentos não convencionais e 
convencionais, em coletivo e individualmente 
          - selecionar timbres para a realização de acompanhamento rítmico de uma canção ou 
música gravada. 
         - improvisar melodias, utilizando a voz e instrumentos convencionais 
         - gravar as suas improvisações para análise. 

 

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

         - explorar as potencialidades expressivas da voz e de diferentes materiais sonoros 
        - improvisar em coletivo e individualmente sequências sonoras para sequências de 
movimento 
        - improvisar em coletivo e individualmente ambientes sonoros para histórias 

 



. Criar códigos para registo gráfico de criações musicais. 

           - inventar diferentes grafismos não convencionais para representar dinâmicas, 
timbres, alturas, durações e formas musicais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

       - reconhecer e identificar auditivamente características rítmicas, melódicas, 
tímbricas e formais da música 
       - associar vocabulário musical a fenómenos sonoros vivenciados 
       - identificar visual e auditivamente instrumentos musicais diversificados 

 

. utilizar notação não convencional para ler e expressar ideias musicais 

 
        - utilizar diferentes grafismos não convencionais para representar dinâmicas, 
timbres, alturas, durações e formas musicais 
       - ler simbologia não convencional representativa de sequências e texturas sonoras 
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 

 

             - reconhecer a música como parte do quotidiano 
             - reconhecer a diversidade do panorama musical de tradição oral 
             - identificar auditivamente canções de diferentes géneros, estilos e culturas 
musicais. 

 

 

 

 


