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Informação-Prova – Prova de Equivalência à Frequência 

Disciplina de Educação Musical                                      2 º Ciclo do Ensino Básico  

Ano letivo 2019/2020 
 

 

 

 

 
1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova do 2 º ciclo do ensino 

básico/secundário da disciplina de Educação Musical, a realizar este ano letivo de 2019/2020 

pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-

Lei nº 139/2012, de 5 de julho, para os níveis de ensino ainda abrangidos por este normativo, 

com as devidas atualizações ocorridas, bem como tendo em conta a Portaria n.º223-A/2018, 

de 3 de agosto, a Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto e a Portaria n.º 235-A/2018, de 23 

de agosto para os anos abrangidos pelas novas matrizes curriculares e, tendo em atenção o 

Decreto-Lei n.º 54  de 6 de julho para todos os ciclos e níveis de ensino. Devem também ser 

consideradas as indicações constantes do Despacho Normativo nº 3-A/2020 de 05 de março, 

do Despacho Normativo n.º 5754-A/2019 de 18 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 14-

G/2020, de 13 de abril e, de igual modo, o Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de abril e 

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho e demais legislação complementar a considerar. 

 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à Prova:   

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura, 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração.  
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2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os conteúdos/metas do programa da disciplina de Educação 

Musical do ensino básico em vigor no corrente ano letivo, nomeadamente no que respeita 

ao 2 º ciclo e permite avaliar a aprendizagem numa prova prática de duração limitada. 

 

3. Caracterização da prova 

A prova de Educação Musical é uma prova prática e é constituída por 3 grupos de resolução 

obrigatória. A estrutura da prova sintetiza-se nos seguintes grupos: 

 

I Ritmo - Leitura de uma frase rítmica 

- Audição e reprodução de uma frase rítmica 

 

 II 

 

Timbre 

Dinâmica 

Ritmo, 

Altura  

Forma  

- Interpretação vocal, rítmica e instrumental, em 

flauta de bisel, de uma peça musical obrigatória 

com acompanhamento instrumental 

III Timbre 

Dinâmica 

Ritmo, 

Altura  

Forma  

- Interpretação instrumental, em flauta de bisel ou 

outro instrumento de altura definida, de uma peça 

musical, à primeira vista, sem acompanhamento 

instrumental 

 

 

Observação: alguns destes conceitos poderão ser transversais em alguns dos grupos. 
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4. Critérios de classificação 

Na leitura rítmica, o aluno pode recomeçar ou enganar-se duas vezes, sem que lhe 

seja descontado qualquer valor. Na avaliação dos objetivos, o júri terá em consideração os 

seguintes aspetos: 

- Postura; 

 - Andamento; 

   - Rigor rítmico. 

Na peça obrigatória de flauta de bisel, com acompanhamento instrumental, o aluno 

pode recomeçar ou enganar-se duas vezes, sem que lhe seja descontado qualquer valor. Na 

avaliação dos objetivos, o júri terá em consideração os seguintes aspetos: 

   - Postura; 

   - Técnica instrumental; 

   - Afinação do som; 

   - Ritmo; 

               - Articulação. 

Por cada nota musical ou figura rítmica errada, será descontado um ponto.  

Na peça de flauta de bisel, de interpretação à primeira vista e sem acompanhamento 

instrumental, mantêm-se os pressupostos enunciados anteriormente. 

 

Itens  Cotação 

Ritmos 30 Pontos 

Peça obrigatória 30 Pontos 

Peça à primeira vista 40 Pontos 
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5. Duração 

A Prova tem a duração de 45 minutos.  

Itens  Tempo 

I Ritmos 15 minutos 

II Peça obrigatória 15 minutos 

III Peça à primeira vista 15 minutos 

 

6. Material 

A Componente Prática é realizada individualmente, sendo obrigatório fazer-se acompanhar 

de uma flauta de bisel soprano própria. 

 


