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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO MUSICAL 2021 

Prova 12 Prova Prática  

2.º Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino básico 

da disciplina de Educação Musical, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Musical em vigor, as Aprendizagens Essenciais em 

articulação com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. A prova desta disciplina pretende 

avaliar os conhecimentos e capacidades nos três grandes domínios: Experimentação e criação, 

Interpretação e comunicação e Apropriação e reflexão, abarcando os cinco temas/conceitos que integram 

o currículo do 2º ciclo do ensino básico, na disciplina de Educação Musical, organizados em: Altura dos 

Sons, Ritmo, Timbre, Dinâmica e Forma.  

 

Caracterização e estrutura da prova  

A prova de equivalência à frequência de Educação Musical consiste numa prova pratica, que é composta 
pela execução de exercícios musicais.  

A Prova Pratica é constituída por:  

Apropriac ̧ão e reflexão  

Uma análise oral de pequena partitura.  

Interpretac ̧ão e comunicação  

Leitura e interpretac ̧ão de uma frase melódica, utilizando uma flauta soprano ou outro instrumento de 

altura definida.  

Experimentac ̧ão e criação  

Criac ̧ão de uma pequena composição rítmica (uma frase) e sua interpretac ̧ão com um instrumento de 

percussão;  

Na execuc ̧ão das leituras, rítmica e melódica, o aluno deverá interpretar com o máximo de rigor, 

obedecendo a todas as indicações fornecidas: altura dos sons, ritmo, timbre, dinâmica e forma.  
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Componente prática 

Temas/Grupos Tópicos Cotação 

(em pontos) 

Apropriação e 

reflexão  
Análise de uma pequena partitura (respondendo, 

oralmente, a um questionário).  
30 

Interpretação e 

comunicação  

 

Leitura e interpretac ̧ão de uma frase melódica, utilizando 

uma flauta soprano ou outro instrumento de altura 

definida.  

  

40 

Experimentação 

e criação  

Criac ̧ão de uma pequena composição rítmica (uma frase) e 

sua interpretac ̧ão num instrumento de percussão.  

 

20 

Total 100 

 

Material 

Flauta do aluno; Instrumentos da sala de aula 

 

Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 

Critérios gerais de classificação 

 

A classificação a atribuir resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 

classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  

A classificação é atribuída de acordo com os elementos expostos nos exercícios indicados, 

nomeadamente:  

- análise correta da partitura e domínio/aplicação de vocabulário específico e dos conceitos referidos 

(altura sonora, ritmo, timbre, dina ̂mica e forma);  

- execuc ̧ão e interpretac ̧ão musical corretas, respeitando as indicações dadas e a simbologia musical 

apresentada;  

- qualidade da composição e de interpretac ̧ão.  

 

 

 

 

 

 

 


