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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Educação Musical  Prova Prática 

PROVA 12 | 2020 

2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova final de equivalência à 

frequência da disciplina de Educação Musica do 2º ciclo, a realizar em 2020 pelos alunos 

abrangidos pelos artigos 12.º e 14.º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 

referida, do Programa da disciplina e as metas curriculares da mesma. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente 

informados sobre a prova que irão realizar. 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do 

enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação 

estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz 

respeito. 

 

 

 

 

 

 

2. Objeto da avaliação 
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A prova tem por referência o Programa de Educação Musical em vigor. A prova desta 

disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos lecionados ao longo do ciclo. 

Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação/ Interpretação e 

Comunicação:  

Ler ritmos com vários timbres corporais; interpretar peças instrumentais em compasso 

simples, respeitando a estrutura rítmico-melódica e obedecendo à simbologia musical de 

partituras elementares; tocar flauta de bisel com a técnica correta.  

Conteúdos 

TIMBRE 

 Sons do meio ambiente 

 Sons vocais 

 Sons corporais 

 Sons instrumentais (instrumentos da sala de aula) 

 Instrumentos da Orquestra 

 Pontilhismo Tímbrico 

 Alteração Tímbrica 

 Harmonia e Realce Tímbrico 

 Expressividade Tímbrica 

RITMO 

 Pulsação 

 Semínima e pausa de Semínima 

 Colcheia e a sua respetiva pausa 

 Adágio/Moderato/Presto 

 Ostinato Rítmico 

 Mínima e Pausa de Mínima 

 Semibreve e a sua respetiva pausa 

 Accelerando e ritardando 

 Anacruse 

 Contratempo 

 Ponto de aumentação  

 Semicolcheia 

 Monorritmia e Polirritmia 

 Alternância de Compassos 

 Compassos Compostos 

 Ritmos Pontuados 

 Síncopa  

 Ritmos Assimétricos; Tercina 

ALTURA 

 Agudo e grave (Pauta Musical e Clave de 

Sol/Flauta de Bisel) 

 Notas dó (agudo) e Lá 

 Notas Sol, Mi, Ré e Dó (grave) 

 Notas Fá e Si 

 Melodia e harmonia 

 Textura fina e textura densa  

 Intervalos melódicos e Harmónicos 

 Escala Diatónica de Dó Maior; Modo Dórico 

 Ré e Mi agudo 

 Acidentes musicais 

 Si Bemol; Escala Diatónica de 

Fá Maior 

 Instrumentos do Mundo – 

Cordofones, Aerofones, 

Membranofones e Idiofones 

 Monofonia e Polifonia 

 Fá Sustenido – Escala Diatónica 

de Sol Maior 

 Escala Diatónica Ré menor 

natural e Harmónica 

 Acorde 

 Dó Sustenido (agudo) - Escala 

Diatónica de Ré Maior 

DINÃMICA 

 Piano, Meio-Forte e Forte 

 Crescendo e Diminuendo 

 Legato e Staccato 

 Sforzato; Tenuto 

 Densidade Sonora 

 Música Eletrónica 

FORMA 
 Elementos repetitivos e contrastantes 

 

 Binária, Ternária e Rondó 

 Cânone 
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3. Caraterização da Prova 

A prova de Educação Musical é constituída por duas componentes, uma escrita e outra 

prática. A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples, 

arredondada às unidades, das classificações das suas componentes, expressas em escala 

percentual de 0 a 100. 

A prova prática apresenta três grupos de itens. 

Todos os grupos têm como suporte a análise de partituras rítmicas e/ou melódicas. 

 

Os grupos II e III requerem a utilização de flauta de bisel soprano.  

No grupo I avalia-se a execução rítmica com timbres corporais. Cotação: 20 pontos. 

 

No grupo II avalia-se o domínio da prática instrumental, no âmbito do conceito de altura. 

Cotação: 30 pontos. 

 

No grupo III avalia-se a interpretação musical, no âmbito dos conceitos de ritmo, altura, 

dinâmica e forma. Cotação: 50 pontos. 

 

Todas as questões são de resposta obrigatória. 

A estrutura da prova prática sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Valorização dos domínios e conteúdos na prova prática 

Domínios 
 

Conteúdos Cotação 
(em pontos) 

 

 

Desenvolvimento da 

Capacidade de Expressão e 

Comunicação  

(Interpretação e 

Comunicação)  

  

RITMO/TIMBRE: Estruturas rítmicas  

                        (figuras e pausas musicais); 

                        Compassos simples. 

ALTURA: Escala Pentatónica de dó; 

               Escala Diatónica de Dó Maior; 

               Notas Musicais na Flauta de Bisel; 

               Melodia; 

               Notas Musicais na Pauta Musical.  

DINÂMICA: Forte, Meio-forte e Piano; 

FORMA: Motivo e frase musical. 

100 pontos 
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Quadro 2 - Tipologia, número de itens e cotação da prova prática 

 
Tipologia de itens 

 

 
Número de itens 

 
Cotação por item 

(em pontos) 

Execução Musical 4 

      1.1 – 20 pontos 
2.1 – 15 pontos 
2.2 – 15 pontos 
3.1 – 50 pontos 

4. Critérios de classificação 

As classificações a atribuir às prestações musicais são expressas através da menção Realiza 

(R) e Não Realiza (NR) e aplicam-se através da observação direta dos vários elementos do 

júri com base nos critérios de classificação definidos para cada um dos exercícios segundo 

as normas regulamentares definidas pelo Programa de Educação Musical. As mesmas 

expressam-se em números inteiros e resultam da aplicação dos critérios de classificação 

relativos à tipologia de itens constantes na prova.  

Para além da qualidade sonora, fraseado, articulação, ritmo, melodia e andamento, será 

também tido em conta o rigor, a musicalidade e o uso da técnica adequada no desempenho 

em flauta de bisel. 

Em situação de avaliação, todos os exercícios deverão ser executados uma única vez. No 

entanto, por solicitação do Júri ou do aluno, pode haver lugar a uma segunda execução. 

 

Critérios de desvalorização 

Todas as questões são de execução obrigatória. Os itens não realizados são classificados 

com zero pontos. 

 

5. Material 

Materiais e utensílios de que o examinando deve ser portador: 

- Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta; lápis; borracha e afia. 

- Flauta de bisel soprano. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

6. Duração 

A prova escrita tem a duração de 45 minutos, e é realizada individualmente. 


