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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERGÍLIO FERREIRA 

 
 

 

INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   

EDUCAÇÃO MUSICAL 1ª e 2ª Fases 

Prova 12 | 2014 Tipo de prova: Escrita e Prática 

2º Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2º Ciclo do 

Ensino Básico da disciplina de Educação Musical, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 

1. Objeto de avaliação; 

2. Caracterização da prova; 

3. Critérios gerais de classificação; 

4. Material; 

5. Duração. 

PROVA ESCRITA 

 
1. OBJETO DE AVALIAÇÃO  

 
Esta prova de Educação Musical do 6ºano, tem por referência os conteúdos/objetivos comuns ao programa 

de Educação Musical do ensino básico que está a ser aplicado no corrente ano letivo. 

 

Domínios 

 Saber «ouvir» 

 Identificar auditivamente elementos e estruturas musicais; 

 Utilizar códigos de escrita; 

 Identificar instrumentos, compassos, dinâmica e andamento; 

 Improvisar alturas e durações do som (notas e figuras); 

 Conhecer a flauta de bisel e posições de dedilhação; 

 Escrever as notas na pauta de acordo com a dedilhação; 

 Conhecer a notação musical; 

 Conhecer as famílias dos instrumentos da orquestra sinfónica; 

 Reconhecer visualmente instrumentos musicais; 
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 Identificar um estilo musical. 

Conteúdos 

 

 Timbre – Família de instrumentos da orquestra sinfónica (cordofones, aerofones, membranofones 

e idiofones) e tradicionais portugueses; 

 Altura – Sons agudo, médio, grave; notas musicais; organizações melódicas; 

 Ritmo – Figuras rítmicas e pausas; compassos simples; pulsação; andamento; 

 Dinâmica – Sons de várias intensidades; 

 Estilo – Música erudita; música tradicional portuguesa; 

 Escrita e leitura – Notas; figuras; clave de sol; indicação de compasso; barras. 

2 - CARACTERIZAÇÃO  DA PROVA E ESTRUTURA  

 

A prova pretende avaliar esta aprendizagem nos seguintes domínios: 

 Audição – “significa a escrita musical, ativa e participante. Envolve um significado extrínseco que 

se relaciona com os diferentes parâmetros do som, os elementos da música, a capacidade de os 

analisar e um significado intrínseco, que apela para as respostas emotivas e estéticas”; 

 Interpretação – “representa … a escuta de si”; 

 Composição – “entende-se toda a forma de invenção musical, incluindo a improvisação …. O que 

está em causa é a construção da obra musical através de processos de relação e seleção de sons os 

quais envolvem a intencionalidade”. 

A prova tem a seguinte estrutura: 

 

1ª parte – (Grupos I e II) 

2ª parte – (Grupos III, IV e V) 

 

A 1ª parte está estruturada do seguinte modo: 

 

Grupo I – Identificação auditiva de elementos e estruturas musicais; Escrita. 

Grupo II – Reconhecimento por audição de Timbres, Andamentos, Métricas/Compassos e Dinâmicas; 

Improvisação. 

 

A 2ª parte está estruturada do seguinte modo: 

 

Grupo III – Códigos e convenções de leitura, escrita e notação musical. 

Grupo IV – Organologia 

Grupo V - Cultura musical 
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Ambas as partes incluem itens de resposta curta, de completamento, de associação ou de 

correspondência, de escolha múltipla, com ou sem justificação. 

 

3 - CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A cotação total é de 100 pontos, distribuídos da seguinte forma: 

1ª parte – 55 pontos 

2ª parte – 45 pontos 

 Serão cotadas as respostas corretas; 

 Sempre que se verifique uma resposta incompleta, será atribuída a percentagem proporcional à 

resposta dada; 

 Para cada questão a resposta deve ser dada com objetividade, clareza e coerência; 

 Nas respostas em que sejam utilizados números, só são cotados quando escritos corretamente e 

sem rasuras; 

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

pontos. 

4 – MATERIAL 

 

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

esferográfica de tinta azul ou preta; 

 Não é permitido o uso do lápis, “esferográfica-lápis”, nem de corretor. 

5 – DURAÇÃO 

 

A prova tem a duração de 60 minutos.  

 

PROVA PRÁTICA 

 

1- OBJECTO DE AVALIAÇÃO 

 

Esta prova de equivalência à frequência permite avaliar os objetivos gerais no domínio das 

aptidões/capacidades associados aos conteúdos e aos conceitos/noções básicas no âmbito do Programa da 

disciplina, tendo estes sido selecionados no sentido de serem passíveis de avaliação em prova prática de 

duração limitada.  

  

CONTEÚDOS  

Timbre  

 - Instrumentos musicais (flauta de bisel)  

 - Timbre corporal  
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 Ritmo (figuras rítmicas; compassos simples)  

 Altura (notas musicais; pauta; clave de sol) 

 

2- CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

A prova prática segue uma estrutura sequencial organizada em dois itens.  

O primeiro item implica a audição de duas pequenas frases rítmicas e a sua repetição, com timbre 

corporal.  

O segundo item implica a leitura de uma pequena melodia na clave de sol e a sua interpretação na flauta 

de bisel.  

A cotação da prova é de 100 pontos, 40 pontos para o primeiro item e 60 pontos para o segundo item.  

 

3 – CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 

 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.  

 Na aplicação dos critérios de classificação deverá ter-se presente a coerência do trabalho desenvolvido 

pelo examinado, que não pode ser penalizado duas vezes pelo mesmo erro.  

Na correção da prova atender-se-á aos seguintes critérios:  

 Discriminação e memória auditiva;  

 Postura corporal adequada;  

 Domínio das técnicas de produção sonora (articulação, dedilhação);  

 Realização musical global.  

 4. MATERIAL 

 

 Os alunos devem fazer-se acompanhar da flauta de bisel.  

 

5. DURAÇÃO 

 

 A prova tem a duração de 15 minutos, não podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo.  

 

 

 

 

 

 
 
 


