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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 Musical do 2º ciclo, a realizar em 2021 pelos alunos abrangidos pelo 

Despacho Normativo 7-A-2022 de 24 de março.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida bem 

como o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e com as Aprendizagens Essenciais. O 

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

  

• Objeto de avaliação;  

• Caracterização da prova;  

• 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   

   

   A prova tem por referência por referência os documentos curriculares em vigor, na intersecção com 

o que se encontra inscrito nas Aprendizagens Essenciais de Educação Musical do Ensino Básico e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada.  

  

3. Caracterização da prova  

  

    A Prova de Equivalência à Frequência de Educação Musical consiste numa prova prática que 

consiste na execução instrumental/vocal de exercícios que visam avaliar as competências nos 

domínios da Interpretação e Comunicação, Criação e Experimentação e Apropriação e Reflexão que 

estão agrupados em quatro áreas: Ritmo e Altura (interpretação de notação musical e de ritmo, 

composição/improvisação); Canto (interpretação vocal), Timbre e Instrumento, (interpretação em  
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flauta de bisel/outro instrumento de altura definida respeitando a Altura, Ritmo, Dinâmica e a Forma 

da peça musical apresentada). A Prova é cotada em 100 pontos.  

  

4. Critérios de classificação  

  

    A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item. Para a classificação da prova, existirá uma 

grelha com os itens de avaliação. A cada item será atribuído um valor máximo e a pontuação será 

atribuída de acordo com os parâmetros definidos. A classificação deverá ter por base os seguintes 

aspetos: Rigor científico e técnico; Objetividade, clareza e coerência na execução prática; 

Capacidade de interpretação e de composição/improvisação. A classificação final corresponderá a 

100 pontos.  

  

5. Material  

  

    O examinado deverá ser portador de uma caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta. 

O aluno deverá fazer-se acompanhar de uma flauta de bisel soprano ou outro instrumento de altura 

definida.  

  

6. Duração  

  

A prova tem a duração de 45 minutos.  
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