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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
2017 | 2018 

2.º Ciclo do Ensino Básico, disciplina de Educação Musical 
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 

 
1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Musical do 2.º ciclo do Ensino Básico 

consultável em http://www.dge.mec.pt/educacao-musical 

A prova permite avaliar as aprendizagens nos domínios de interpretação, audição e composição, 

organizados da seguinte forma: Interpretação e Comunicação; Perceção sonora e Musical; 

Criação e Experimentação e Culturas Musicais nos Contextos. 

 

2. Caracterização da prova 

A prova é realizada em 2 momentos correspondendo a 1 prova escrita e a 1 prova oral/prática. 

Cada um dos momentos é cotado para 100 pontos correspondendo o resultado final à média 

aritmética dos resultados obtidos nos dois momentos. 

Prova Escrita: 

A prova escrita é realizada no enunciado e apresenta duas partes assinaladas por:  

 Parte A – Teoria (grupos I, II e III); 

 Parte B – Perceção auditiva (grupos IV e V); 

A Parte A é composta por três grupos: 

 No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Interpretação Musical e Perceção 

Sonora e Musical. 

 Nos Grupos II e III, avalia-se a aprendizagem no domínio das Culturas Musicais nos 

Contextos. 

A parte B é composta por dois grupos:  

 Nos Grupos IV e V, avalia-se a aprendizagem no domínio da Perceção Sonora e Musical. 

 

Prova Oral/Prática 

A Prova Oral/Prática é realizada individualmente e é composta por dois grupos:  

 No grupo VI avalia-se a aprendizagem no domínio da Interpretação;  

 No grupo VII, avalia-se a aprendizagem no domínio da Leitura à Primeira Vista. 

 

http://www.dge.mec.pt/educacao-musical
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A estrutura da prova sintetiza-se nos Quadros 1 e 2: 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova escrita 

 

Domínios/Temas Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

Interpretação Musical - Altura 

 Representar na flauta de bisel notas da escala 

diatónica de Dó Maior; 

 Representar na pauta notas a partir de posições da 

flauta de bisel. 

20 

Perceção sonora e musical –  

Literacia Musical 

 Designar e explicar a função dos símbolos de escrita 

musical. 
16 

Culturas Musicais nos 

Contextos - Timbre 

 Identificar instrumentos musicais e classificá-los 

segundo a família e grupo a que pertencem; 
16 

 Identificar e/ou comentar imagens que representam 

cenas de carácter musical. 
6 

Perceção sonora e musical - 

Ritmo 

 Identificar auditivamente e visualmente diferentes 

ritmos e compassos; 
16 

Perceção sonora e musical - 

Altura 

 Identificar auditivamente, por comparação, sons 

agudos e graves; 
6 

 Identificar auditivamente escala diatónica e 

pentatónica; 
6 

Perceção sonora e musical - 

Timbre 
 Reconhecer auditivamente instrumentos musicais; 5 

Perceção sonora e musical - 

Ritmo 
 Distinguir auditivamente compasso binário e ternário; 5 

Perceção sonora e musical - 

Forma 
 Reconhecer auditivamente diferentes formas musicais 4 

TOTAL 100 

 

 

Quadro 2 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova prática 

 

Domínios/Temas Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

Interpretação 
 Tocar uma peça em Flauta de Bisel com rigor técnico, 

expressividade e rigor estilístico. 
50 

Leitura à Primeira Vista 

 Tocar corretamente em Flauta de Bisel, instrumento de 

lâminas e/ou instrumento de pele, uma pequena frase 

musical/rítmica com rigor melódico/rítmico 

50 

TOTAL 100 
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A prova pode incluir os tipos de itens discriminados nos Quadros 3 e 4. 

 

Quadro 3 – Tipologia, número de itens e cotação da prova escrita 

 

Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 
de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Interpretação Musical - Altura Resposta curta 8 20 

Perceção sonora e musical –  

Literacia Musical 
Resposta curta 8 16 

Culturas Musicais nos Contextos - Timbre 

Resposta restrita 4 10 

Escolha múltipla 4 6 

Escolha múltipla 4 6 

Perceção sonora e musical - Ritmo Escolha múltipla 4 8 

Perceção sonora e musical - Altura 

Escolha múltipla 4 8 

Resposta restrita 2 6 

Resposta restrita 2 6 

Perceção sonora e musical - Timbre Resposta curta 1 5 

Perceção sonora e musical - Ritmo Resposta restrita 1 5 

Perceção sonora e musical - Forma Resposta múltipla 1 4 

TOTAL 100 

 

Nos itens de resposta curta, a resposta pode resumir-se a uma nota/figura rítmica musical, a uma 

palavra, a uma frase, a uma expressão ou a um número. 

 

Quadro 4 – Tipologia, número de itens e cotação da prova oral/prática 

 

Domínios/Temas Tipologia de itens 
Número 
de itens 

Cotação 

(em pontos) 

Interpretação Musical – Peça obrigatória 
Execução 

instrumental 
1 50 

Interpretação Musical – Leitura 
rítmica/melódica à primeira vista 

Execução 
instrumental 

1 50 

TOTAL 100 
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3. Critérios gerais de classificação 

 

Prova Escrita 

 

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. 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 

opção correta. 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

São classificadas com zero pontos as respostas que não apresentem de forma inequívoca a única 

opção correta. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

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

pontos. 

 

Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de 

forma inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos. 

 

Itens de construção 

Nos itens de resposta curta:  

1. A cotação total do item só é atribuída às respostas totalmente corretas; 

2. Poderão ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os 

critérios específicos.  

Aos itens de resposta restrita a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente corretas.  

 

Prova Oral/Prática 

 

Na Peça Obrigatória o aluno pode recomeçar ou enganar-se duas vezes sem que lhe seja 

descontado qualquer valor; 

Na avaliação das várias competências o júri terá em linha de conta os seguintes aspetos: 

 Notas e ritmos corretos, afinação, destreza, controlo de respiração; 

 Por cada nota errada serão descontados 5 (cinco) pontos em 100 (cem); 

 Por cada ritmo incorreto serão descontados 5 (cinco) pontos em 100 (cem); 

 Por não respeitar o andamento serão descontados 5 (cinco) pontos em 100 (cem); 

 Por não respeitar o fraseado serão descontados 5 (cinco) pontos em 100 (cem). 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA 
 

 

5 de 5 
 

Na Leitura à Primeira Vista, o aluno pode recomeçar ou enganar-se duas vezes sem que lhe seja 

descontado qualquer valor; 

Na avaliação das várias competências o júri terá em linha de conta os seguintes aspetos: 

 Notas e/ou ritmos corretos e/ou afinação e destreza; 

 Por cada nota errada serão descontados 5 (cinco) pontos em 100 (cem); 

 Por cada ritmo incorreto serão descontados 5 (cinco) pontos em 100 (cem); 

 Por não respeitar o andamento serão descontados 5 (cinco) pontos em 100 (cem); 

 Por não respeitar o fraseado serão descontados 5 (cinco) pontos em 100 (cem). 

 

3. Material 

Material que o aluno pode/deve usar: 

A Parte Escrita da prova é realizada no enunciado, sendo apenas permitido, como material 

de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

A Parte Oral/Prática da prova é realizada individualmente por cada aluno sendo obrigatório 

fazer-se acompanhar por uma flauta de bisel soprano própria e pela peça obrigatória que 

será divulgada. 

A peça para leitura à primeira vista é disponibilizada no momento da realização da prova. 

 

Material que o aluno não pode usar: 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

4. Duração 

A prova escrita tem a duração de 60 minutos e a prova oral/prática tem a duração de 15 minutos, 

de acordo com Despacho Normativo n.º 4-A/2018 de 14-02. 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de ___/___/2018 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

_____________________________________________________ 

João Manuel Rodrigues Pereira 

 


