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INFORMAÇÃO PROVA | 2021 | EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

Prova Nº 12      

2.º Ciclo do Ensino Básico                       Despacho normativo nº 10-A/2021 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 

2.º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Musical, a realizar em 2021, 

nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material utilizado 

 Duração 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as aprendizagens essenciais da disciplina de Educação Musical 

do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática 

de duração limitada, incidindo sobre os domínios: 

 Interpretação e Comunicação – 30%; 

 Experimentação e Criação – 30%; 

 Apropriação e Reflexão – 40%; 

  

Aprendizagens essenciais/ Capacidades e desempenhos esperados 

 

- Reproduzir corporalmente/ instrumentalmente pequenas frases rítmicas; 

- Reproduzir frases rítmicas com base na imitação; 

- Identificar visualmente e auditivamente frases melódicas; 

- Entoar, pequenas frases melódicas, com base na escala diatónica de dó maior/na escala 

pentatónica de dó; 

- Interpretar peças musicais com o andamento correto e mantendo a pulsação;  

- Conhecer e aplicar as figuras rítmicas de som e silêncio do código musical (semibreve, 

mínima, semínima, colcheia, semicolcheia e as respetivas pausas; figuras pontuadas); 

- Conhecer e aplicar sinais referentes ao código de escrita musical; 

- Identificar e interpretar peças musicais com uma determinada forma/organização (Forma 

Binária, Forma Ternária, Forma Rondó); 

- Identificar notas musicais na pauta; 
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- Conhecer as dedilhações das notas musicais na flauta de bisel, desde o dó (grave) ao ré 

(agudo); 

- Conhecer a dedilhação de notas alteradas na flauta de bisel (si bemol e fá sustenido); 

- Conhecer a escala diatónica de dó maior e a escala pentatónica de dó; 

- Interpretar instrumentalmente (na flauta de bisel) melodias de excertos/ peças musicais.  

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova avaliará as aprendizagens essenciais relativas a conteúdos do 5.º e 6.º ano de 

escolaridade, nos domínios da Interpretação e Comunicação, Experimentação e Criação e 

Apropriação e Reflexão. 

 

PROVA PRÁTICA 

 

Estrutura: 

A prova é estruturada de modo a avaliar nos alunos a componente prática (corporal, vocal e 

instrumental), inerente à disciplina de Educação Musical, nos domínios da Interpretação e 

Comunicação, Experimentação e Criação e Apropriação e Reflexão. 

A prova é realizada em sala a designar. 

 

Tipologia: 

A prova é constituída por 4 exercícios: 

 

1.º Exercício: 

 Reprodução (corporal/ instrumental) de quatro frases rítmicas com base na 

imitação; 

- Os alunos terão de reproduzir corretamente (com base na imitação) quatro frases rítmicas 

apresentadas, executando-as com sons corporais / com instrumentos de percussão de altura 

indefinida (ex.º clavas, caixa chinesa, bloco de 2 sons). 

 

2.º Exercício: 

 Identificação visual auditiva de 3 frases melódicas; 

- Os alunos terão de identificar visual e auditivamente, pela ordem correta, três frases 

melódicas apresentadas. 

 

3.º Exercício: 

 Entoação de uma frase melódica; 
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- Os alunos terão de entoar corretamente uma das frases melódicas apresentadas no 

exercício anterior. 

4.º Exercício: 

 Interpretação instrumental (na flauta de bisel) de uma melodia de uma peça musical; 

- Os alunos terão de interpretar na flauta de bisel a melodia de uma peça musical;  

- Os alunos terão oportunidade de ouvir a peça musical 4 vezes e estudar a melodia da 

mesma, com a flauta de bisel, juntamente com as audições (com a melodia guia e 

acompanhamento), durante 20 minutos; 

- Por fim, após o período de estudo, na 5ª audição, os alunos terão de interpretar na flauta de 

bisel a melodia da peça musical somente com o acompanhamento da mesma. 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

As classificações a atribuir a cada exercício realizado pelos alunos são expressas em 

números inteiros e resultam da aplicação dos seguintes critérios: 

- Clareza, rigor e consistência rítmica/melódica na execução corporal, vocal e instrumental; 

- Destreza na execução corporal/ instrumental;  

- Capacidade auditiva e interpretativa.   

 

 

 

 

Total da Prova = 100 Pontos 

 

A classificação final atribuída aos alunos é expressa em escala percentual de 0 a 100 e 

convertida na escala de níveis de 1 a 5. 

 

Prova Prática Pontos 

 

Domínios 

Exercício I 20 Experimentação e Criação – 30% 

Exercício II 15 Apropriação e Reflexão – 40% 

Exercício III 15 Interpretação e Comunicação – 30% 

 

Exercício IV 
50 (21 + 29) 

Interpretação e Comunicação – 30 % 

Apropriação e Reflexão – 40% 
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MATERIAL UTILIZADO 

Material obrigatório requerido ao aluno: 

 

- Flauta de bisel; 

- Afia, lápis e borracha. 

 

 

Material requerido à Escola: 

 

- Instrumentos de altura indefinida (ex.º clavas, caixa chinesa, bloco de 2 sons), um por aluno; 

- Teclado eletrónico / piano; 

- Partitura da melodia da peça musical a interpretar na flauta de bisel bem como das frases 

melódicas a identificar e entoar pelos alunos; 

- Computador e colunas/ Leitor de CD para leitura de faixas áudio; 

- CD com as faixas áudio da peça musical a interpretar na flauta de bisel pelos alunos (com e 

sem a melodia guia). 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 

 


