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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
PESO % DE CADA PERÍODO LETIVO NA AVALIAÇÃO FINAL:
1ºPeríodo: (25%); 2ºPeríodo: (40%); 3ºPeríodo: (35%)

*é inteiramente do critério do professor o tipo de trabalhos e métodos de avaliação a aplicar
PONDERAÇÃO DA PROVA GLOBAL DE 3º ANO: 50% DA AVALIAÇÃO FINAL
Domínio
da
Avaliação

Cognitivo
Aptidões
Capacidades
E
Competências

Critérios gerais

Critérios Específicos

AVALIAÇÃO CONTÍNUA

Aquisição de
competências essenciais
e específicas
Domínio dos conteúdos
programáticos
Aplicação de
conhecimentos a novas
situações

Observação direta dos
conhecimentos em termos de
execução aula a aula.*




Regularidade e métodos de estudo
Capacidade de:
Concentração; memorização; abordar o estilo do
material trabalhado; formulação e apreciação crítica;
abordar e explorar material novo; diagnosticar
problemas e resolvê-los.

Evolução na
aprendizagem

Dimensão Social
e Humana
(Atitudes e
Valores)

AVALIAÇÃO PERIÓDICA/
FINAL/GLOBAL
Testes de Avaliação escritos e
orais.

Hábitos de estudo

Desenvolvimento do
sentido de
responsabilidade e
autonomia
Desenvolvimento do
espírito de: tolerância;
seriedade; cooperação;
equipa; turma;
solidariedade
Manifestação de hábitos
de trabalho

Instrumentos Indicadores











Assiduidade e pontualidade;
Apresentação do material necessário para aula;
Interesse e empenho;
Cumprimento das tarefas propostas;
Realização dos trabalhos de casa;
Participação nas atividades da escola, dentro e fora
da sala de aula;
Respeito pelos outros, pelos materiais e pelos
equipamentos;
Postura em apresentações públicas, seja como
participante seja como ouvinte.

AVALIAÇÃO CONTÍNUA
Observação direta.*
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30%

40%
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PROGRAMA
Inserida no âmbito do Curso Complementar de Canto, a disciplina de Italiano desenvolve-se ao longo de três anos, tendo cada ano uma carga
horária de dois tempos letivos semanais.
Tendo em conta a especificidade do processo de ensino e aprendizagem das línguas estrangeiras nos Conservatórios de Música, o objetivo
específico da referida disciplina é desenvolver competências necessárias para a prática artístico-musical dos alunos de Canto.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
OBJETIVO EDUCATIVO FUNDAMENTAL
Organização, conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação da língua italiana ao nível semântico, sintático, discursivo, histórico. Os objetivos dos processos
educacionais serão organizados em 2 áreas não mutuamente exclusivas: - a cognitiva (ligada ao saber) - a afetiva (ligada a sentimentos e posturas).

Dimensão do Processo Cognitivo
Dimensão do Conhecimento
Factual – factos
Conceptual – conceitos
Processual - processos

Dimensão do
Conhecimento
Comportamento,
Atitude,
Responsabilidade,
Respeito,
Emoção,
Valores

Conhecimento:
Lembrar,
Reconhecer,
Recordar

Compreensão:
Classificar,
Comparar,
Exemplificar,
Explicar,
Inferir,
Interpretar,
Resumir

Analise:
Atribuir,
Diferenciar,
Organizar

Aplicação:
Executar,
Realizar

Avaliação:
Criticar,
Verificar

Síntese:
Criar,
Gerar,
Planear,
Produzir

Dimensão do Processo Afetivo
Receção:
Dar-se conta de
factos,
Predisposição para
ouvir,
Atenção seletiva

Resposta:
Envolver-se (participar) na
aprendizagem,
Responder a estímulos,
Apresentar idéias,
Questionar idéias e conceitos,
Seguir regras.

Atribuir valores a:
Fenómenos,
Objetos
Comportamentos.

Organização de
valores:
Atribuir prioridades a
valores
Resolver conflitos entre
valores
Criar um sistema de
valores

1.º Ano
Objetivos Gerais

Aquisição de competências essenciais e específicas

Domínio dos conteúdos programáticos
Objetivos Específicos

Compreensão de textos escritos

Produção de textos escritos

Compreensão oral

Produção oral
Componente gramatical
- A fonética do italiano
- O artigo definido e indefinido
- Os numerais cardinais e ordinais
- O substantivo e o adjetivo – flexão em género e número
- Pronomes pessoais com função de sujeito, complemento direto e indireto
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Interiorização:
Adotar um sistema de
valores,
Praticar esse sistema
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- Os possessivos
- Os interrogativos
- Os demonstrativos
- O verbo: as três conjugações verbais do Italiano; presente, passado e futuro
Componente não gramatical
- Leitura e análise de alguns textos do método Vaccaj
- Leitura de textos de natureza diversificada
- Exercícios de ampliação do léxico

Testes de Avaliação
1.º Período
- Exercícios de gramática relativos aos

2.º Período
- Exercícios de gramática relativos aos

3.º Período
- Exercícios de gramática relativos aos

conteúdos programáticos abordados

conteúdos programáticos abordados

conteúdos programáticos abordados

- Exercícios de Compreensão escrita

- Exercícios de Compreensão escrita

- Exercícios de Compreensão escrita

- Exercícios de Produção escrita

- Exercícios de Produção escrita

- Exercícios de Produção escrita

- Prova de Produção oral

- Prova de Produção oral

- Prova de Produção oral

2.º Ano
Objetivos Gerais

Aquisição de competências essenciais e específicas

Domínio dos conteúdos programáticos
Objetivos Específicos

Compreensão de textos escritos

Produção de textos escritos

Compreensão oral

Produção oral

Leitura, compreensão e análise de textos operísticos
Componente gramatical
- O adjetivo: flexão em grau
- O advérbio: tipos de advérbios; flexão em grau
- Os pronomes: os pronomes pessoais com função de complemento direto e indireto e os indefinidos
- O verbo: Imperativo, conjuntivo, condicional
Componente não gramatical
- Leitura e análise de Arie antiche e outros textos de temáticas diversas
- Exercícios de ampliação do léxico
Testes de Avaliação
1.º Período
- Exercícios de gramática relativos aos

2.º Período
- Exercícios de gramática relativos aos

3.º Período
- Exercícios de gramática relativos aos

conteúdos programáticos abordados

conteúdos programáticos abordados

conteúdos programáticos abordados

- Exercícios de Compreensão escrita

- Exercícios de Compreensão escrita

- Exercícios de Compreensão escrita

- Exercícios de Produção escrita

- Exercícios de Produção escrita

- Exercícios de Produção escrita

- Prova de Produção oral

- Prova de Produção oral

- Prova de Produção oral
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3.º Ano
Objetivos Gerais

Aquisição de competências essenciais e específicas

Domínio dos conteúdos programáticos
Objetivos Específicos

Compreender, analisar e comentar textos escritos de libretos de ópera:
- Compreender o sentido global do texto
- Identificar as personagens
- Deduzir, através dos textos, as características físicas e morais das personagens
- Relacionar a informação explícita com sentidos implícitos
- Estruturar a relação de ideias a nível semântico e sintático
- Reformular um excerto
Componente Gramatical (Conteúdos linguísticos)
- Morfologia verbal: A concordância dos tempos verbais no Indicativo; os tempos do conjuntivo
- O discurso hipotético
Componente não Gramatical
- Leitura integral de La serva padrona, de G.B.Pergolesi e Orfeo, de C. Monteverdi
- Exercícios de ampliação do léxico
- Elementos de dicção
O terceiro ano é inteiramente dedicado à preparação do exame final, que consiste na leitura e comentário de um excerto de ópera. Os alunos são
estimulados a desenvolver a capacidade de análise do texto, dos temas, das personagens e das eventuais comparações com outras obras.
Testes de Avaliação
1.º Período
- Leitura e comentário de excertos de libretos

2.º Período
- Leitura e comentário de excertos de libretos

3.º Período – PROVA GLOBAL
- Leitura e comentário de excertos de libretos

- Exercícios de compreensão escrita

- Exercícios de Compreensão escrita

- Exercícios de Compreensão escrita

- Exercícios de Produção escrita

- Exercícios de Produção escrita

- Exercícios de Produção escrita

- Prova de Produção oral

- Prova de Produção oral

- Prova de Produção oral
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MATRIZ DA PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Duração da Prova: 90 minutos.| Tolerância: 30 minutos

OBJETIVOS

CONTEÚDOS

TIPO DE EXERCÍCIO

COTAÇÕES

I. Compreender, analisar
e interpretar textos
escritos de libretos de
ópera

Excertos das óperas:
- La Serva Padrona,de
Pergolesi;
- Orfeo, de C. Monteverdi

Análise textual- perguntas de
interpretação

100

II. Aplicar conteúdos de
ordem morfológica e
lexical

Morfologia verbal:
- Concordância dos
tempos verbais no
indicativo
- Os tempos do conjuntivo
- O discurso hipotético

Preenchimento de espaços
Identificação e correção de
erros

40

Escolha múltipla
III. Exprimir opiniões
pessoais de forma
organizada e
linguisticamente correta

Texto de opinião

Produção de um texto
escrito, manifestando uma
opinião acerca de um tema
proposto
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60

