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Informação - Prova de Equivalência à Frequência 

 
Prova Escrita e Prática de Educação Musical 
 
Prova 12 | 2015             
 
 
6.º Ano de Escolaridade 
 
 

Duração da Prova: 90 minutos (60 minutos + 15 minutos) 

                                                                                       

2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova final a nível de escola do 2º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Educação Musical, a realizar em 2015, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais 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, na prova desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado 

dos itens e o grau de aprofundamento está evidenciado nos critérios balizados pelo Programa, em 

adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito.  

 

Objeto de avaliação 

 

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

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios 

do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração limitada. A prova 

avalia a aprendizagem nos domínios da Interpretação e Comunicação, Criação e Experimentação, 

Perceção Sonora e Musical, Culturas musicais nos Contextos.  
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Caraterização da prova 

 

A prova apresenta uma parte teórica com dois grupos de itens e uma parte prática com dois grupos 

de itens, perfazendo um total de quatro grupos. 

No Grupo I da Parte teórica, avalia-se a aprendizagem no domínio da Perceção Sonora e Musical. 

(cotação 30 pontos) 

O aluno ouve, analisa, descreve, compreende e avalia os diferentes códigos e convenções que 

constituem o vocabulário musical de várias culturas. 

No Grupo 2 da Parte teórica avalia-se a aprendizagem no domínio das Culturas Musicais nos 

Contextos. (cotação 30 pontos) 

O aluno desenvolve o conhecimento e a compreensão da música como construção social e cultural. 

No Grupo 1 da Parte Prática avalia-se a aprendizagem no domínio das Interpretação e Comunicação. 

(cotação 25 pontos) 

O aluno contacta com diferentes instrumentos musicais acústicos e eletrónicos e apropria-se de 

formas diferenciadas de notação musical. 

No Grupo 2 da Parte Prática avalia-se a aprendizagem no domínio da Criação e Experimentação. 

(cotação 15 pontos) 

O aluno explora, improvisa e experiencia materiais sonoros e musicais. Adquire e explora 

conhecimentos e saberes próprios de diferentes técnicas vocais e instrumentais. 

 

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 e é expressa por um número inteiro e/ou 

decimal. 

Correção dos conhecimentos específicos da disciplina e do vocabulário da mesma.  

Rigor e adequação dos conceitos utilizados. 

Utilização correta da língua portuguesa. 

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

pontos. 

As questões são de resposta curta, múltipla, de completar e de associação/correspondência. 

Resposta curta, de completar e de Associação/Correspondência: A classificação é atribuída de acordo 

com o nível de desempenho. 
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Resposta de completar: a resposta implica, por exemplo, a apresentação de uma palavra, de uma 

expressão, de uma frase, de um símbolo, ou de um número. São classificadas com zero pontos as 

respostas em que não seja assinalada a resposta totalmente correta de acordo com a notação 

musical e a altura dos sons. No entanto, pode estar prevista pontuação para respostas parcialmente 

corretas. 

Escolha múltipla: São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada, 

– uma opção incorreta; 

– mais do que uma opção. 

Na avaliação prática a classificação é atribuída de acordo com o desempenho do aluno segundo os 

seguintes critérios: Lê com facilidade a notação musical; Executa com afinação; Respeita a 

pulsação/andamento; Respeita o ritmo; Respeita a dinâmica. 

 

Material 

 

A prova é realizada no enunciado, sendo apenas permitido, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. No Grupo 2 da Parte Prática o aluno poderá utilizar 

um instrumento melódico como a flauta (do aluno), xilofone ou metalofone (da escola). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 75 minutos. 

A parte teórica tem a duração de 60 minutos e a parte prática tem a duração de 15 minutos. 

 

QUADRO 1- Valorização dos domínios/competências e conteúdos na prova 

Domínios e competências Conteúdos Cotação (em 

pontos) 

Perceção Sonora e Musical 

 O aluno ouve, analisa, 

descreve, 

compreende e avalia 

os diferentes códigos 

e convenções que 

constituem o 

vocabulário musical 

de várias culturas. 

Timbre- Fontes sonoras. Instrumentos 

musicais da orquestra Orff e da orquestra 

sinfónica. Alteração tímbrica. 

 

Altura- As notas musicais na pauta e na 

flauta. As claves. Acidentes. Monofonia e 

polifonia. 

Ritmo- Figuras rítmicas. Compassos Binário, 

Ternário e Quaternário. 

Dinâmica- Diferentes intensidades e 

variações de instensidade. Sforzato e tenuto. 

 

30 
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  Culturas musicais nos 

Contextos 

 O aluno desenvolve o 

conhecimento e a 

compreensão da 

música como 

construção social e 

cultural. 

Timbre – Instrumentos musicais do mundo. 

Músicas do mundo. Instrumentos 

tradicionais portugueses. 

 

Altura – Escalas Pentatónica e Diatónica. 
30 

Interpretação e Comunicação  

 O aluno contacta com 

diferentes 

instrumentos 

musicais acústicos e 

eletrónicos e 

apropria-se de formas 

diferenciadas de 

notação musical. 

Timbre – Instrumentos musicais. Alteração 

tímbrica. 

 

Ritmo – Símbolos musicais. Andamentos 

musicais (Allegro, Adágio, Moderato, 

Accelerando ou Ritardando); 

 

Altura – Modo Maior e modo menor. 

Acordes. 

25 

Criação e Experimentação 

 O aluno explora, 

improvisa e 

experiencia materiais 

sonoros e musicais. 

Adquire e explora 

conhecimentos e 

saberes próprios de 

diferentes técnicas 

vocais e 

instrumentais. 

Timbre - Alteração tímbrica. 

Ritmo – Andamentos musicais (Allegro, 

Adágio, Moderato, Accelerando ou 

Ritardando); Figuras rítmicas. Síncopa. 

Altura – As notas musicais. 

Forma- AB, ABA, RONDÓ. 

Dinâmica – Expressividade musical - Legato 

e staccato. 

 

15 

 


