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INFORMAÇÃO 
Prova de EQUIVALÊNCIA à FREQUÊNCIA do 
ENSINO BÁSICO 
    
Educação Musical   1ªe 2ºFase 
Código: 12 | 2021 

 
        

 
    Duração: 45 minutos 

2º Ciclo do Ensino Básico   Tipo de Prova: Prática 
 
2º Ciclo do Ensino Básico (Decreto Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 
                                     (Despacho Normativo nº 3-A/2020, de 5 de março) 

 
1. Introdução 

 
O presente documento visa divulgar as características da prova final do 2.º ciclo do ensino básico da 

disciplina de Educação Musical, a realizar em 2020. As informações apresentadas neste documento não 
dispensam a consulta da legislação referida e do Programa da disciplina. 

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 e com eles deve ser analisado, 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 de avaliação 
 

A prova tem por referência o Programa de Educação Musical em vigor. A prova desta disciplina permite 

avaliar as aprendizagens desenvolvidas de acordo com os conceitos e conteúdos do programa da disciplina 

passíveis de avaliação em exame escrito e prático de duração limitada. A prova avalia a aprendizagem nos 

domínios da Apropriação e Reflexão, e Interpretação e Comunicação. 

 
3. Características e estrutura 

 
A prova pretende avaliar os examinandos nos seguintes domínios:  

- Apropriação e Reflexão 

- Literacia musical 

- Interpretação e comunicação. 
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A Prova é constituída por uma parte prática e está dividida da seguinte forma e de acordo com os 

seguintes objetivos: 
 

 

Grupo I – Identificar auditivamente aspetos relacionados com o conceito da Altura do som: escalas 

diatónicas e pentatónicas. 

– Identificar auditivamente andamentos, intensidades, monorritmia, polirritmia, monofonia, 

polifonia e formas musicais. 
 

Grupo II- Entoar e executar num dos instrumentos de altura definida disponíveis e à escolha do aluno, 

uma peça musical à sua escolha, de entre as opções apresentadas, que foram trabalhadas ao longo do 2º 

ciclo.  

  

A Prova de Equivalência à Frequência da disciplina de Educação Musical apresenta dois grupos de itens, 
transversais ao 5º e 6º anos, totalizando100 pontos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Conteúdos Competências Pontuação 
                                                                   Grupo I 

I 
 

- Altura do som – registo agudo, médio e 
grave.  

- Identifica auditivamente sons agudos, 
médios e graves. 

 
50 

- Escala Pentatónica e Diatónica. 
- Distingue auditivamente melodias baseadas 
na Escala Pentatónica e Diatónica. 

Andamento; Intensidade, Forma; Ritmo; 
Melodia e Harmonia. 
 

- Identifica auditivamente andamentos, 
intensidades, forma, ritmos, melodia e 
harmonia em peças musicais.   

Grupo II 

II 
- Técnica vocal e instrumental. 
- Simbologia musical. 
 

- Domina técnicas simples de execução 
vocal e instrumental. 
- Identifica e lê a simbologia musical 
numa partitura. 
- Executa com expressividade e técnica, 
uma melodia. 

      50 
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4. Cotação da prova 

A cotação total da prova é de 100 pontos e está dividida da seguinte forma: 50 pontos para o Grupo I e 

50 pontos para o Grupo II. 

GRUPO I 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                 Total – 50 Pontos 

 

GRUPO II 

Domínio  Pontuação 

Técnica Vocal 20 pontos 

Técnica 
Instrumental 

20 pontos 

Conhecimentos 
da literacia 
musical  

10 pontos 

 

Total - 50 pontos 

Total 

Total da prova (Grupo I e II) 100 pontos 

 

 

 

 

 

Questão 
 

Pontuação 

1 
 

5 pontos 

2 
 

5 pontos 

3 
 

5 pontos 

4.1 
 

5 pontos 

4.2 5 pontos 
 

4.3 5 pontos 
 

4.4 10 pontos 
 

4.5 10 pontos 
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5. Critérios gerais de classificação 

   1. Rigor científico. 

2. Objetividade, clareza e coerência da resposta; 

3. Rigor na aplicação dos conceitos/conteúdos. 

4. Nas questões de escolha múltipla, só é atribuída cotação quando o aluno assinalar apenas a resposta 

correta e quando feita de forma objetiva e clara. 

5. Alguns destes conteúdos podem ser articulados pelo examinando de diversos modos, desde que se 

enquadrem nos objetivos visados. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
  

 

6. Material 

    O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 

tinta preta indelével. Não é permitido o uso de lápis, nem de corretor.  

A sala onde é realizada a prova deve estar equipada com um sistema de reprodução de som com 

boa qualidade (computador com programa de reprodução de música e com colunas ou rádio com leitor 

de CD) e instrumentos de altura definida para a realização do Grupo II da prova. O examinando pode 

usar, por sua escolha, a sua própria flauta de bisel. 

7. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 45 minutos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


