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INFORMAÇÃO PROVA | 2022 | EQUIVALÊNCIA À FREQUENCIA 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

 Prova Nº 12     

2.º Ciclo do Ensino Básico                                          Despacho normativo nº 7-A/2022 

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 2022, 

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: 

 Apropriação e Reflexão; 

 Interpretação e Comunicação; 

 Experimentação e Criação; 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

As respostas são dadas oralmente (através da voz ou interpretação de um instrumento 

musical) 

A prova inclui itens de leitura musical, improvisação, interpretação vocal e interpretação 

instrumental. 

Os itens podem ter como suporte: partituras, excertos auditivos. 

A prova reflete a complementaridade dos domínios de referência da disciplina. 
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As respostas aos itens podem implicar a mobilização de conhecimentos relativos a mais do 

que um dos domínios do programa. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

Questões/Grupos Aprendizagens Essenciais Cotação 

Grupo I 

Interpretação vocal da escala 
Pentatónica de Dó. 
 

 Análise, comparação de 

elementos sonoro-musicais; 

 

 Apropriação de terminologia e 

vocabulário específico da 

Música. 

 

20 pontos 

Grupo II 

Interpretação de uma frase rítmica 
com diferentes intensidades. 

 

20 pontos 

Grupo III 

Criação/improvisação de um ostinato 
rítmico com 4 pulsações para 
acompanhamento de uma canção. 

 Exploração/experimentação 

sonoro-musicais 

 

20 pontos 

Grupo IV 

Interpretação de uma canção, 
respeitando a melodia, ritmo, 
andamento e forma. 

 Performance/execução musical 

 

20 pontos 

Grupo V 

Interpretação instrumental de uma 
canção, respeitando a melodia, ritmo, 
forma e postura técnica. 

 

20 pontos 

TOTAL 100 pontos 

 

 
Domínios 

 

 
% 
 

Apropriação e Reflexão 40 

Interpretação e Comunicação 30 

Experimentação e Criação 30 

 

 

 



 
 
 

Maio de 2022 

Informação Prova 2021-2022      3 | 3 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

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

critérios específicos apresentados para cada item. 

As respostas aos itens são classificadas tendo, por base, os seguintes aspetos: 

● Rigor técnico, rítmico, melódico e agógico; 

● Qualidade do som (vocal ou instrumental), afinação e entoação; 

● Capacidade de audição, memória musical e improvisação. 

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

pontos.  

As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, 

de acordo com os critérios específicos. A cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação. 

MATERIAL UTILIZADO 

Para a prova prática, o examinando necessita de trazer a flauta de bisel individual ou outro 

instrumento musical de altura definida, um lápis e uma borracha. Caso o aluno prefira, o júri 

terá ao seu dispor outro instrumento musical de altura definida (xilofone, ou jogo de sinos). 

Para os exercícios rítmicos, o aluno pode utilizar um instrumento musical de altura indefinida 

(tamborim ou clavas), facultado pelo júri. 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 45 minutos no global, sem tolerância.   


