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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO MUSICAL – (Prova Prática)      2021 

Prova 12 

2º Ciclo do Ensino Básico 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2º Ciclo da 

disciplina de Educação Musical, a realizar em 2021, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação  

 Caraterização e estrutura da prova  

 Material  

 Duração  

 Critérios gerais de classificação 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens e de competências desenvolvidas no 2.º ciclo do ensino 

básico, tendo como referentes o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais e o 

programa em vigor para o referido ciclo.  

 

CARATERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA  

A prova incide sobre as seguintes atividades musicais: 

 Leitura rítmica com vocábulos + batimento (palmas); 

 Execução de algumas notas musicais em flauta de bisel; 

 Análise de uma peça musical; 

 Execução em flauta de bisel da peça musical. 
 

A prova é constituída por uma peça musical, e a partir desta, é solicitado ao aluno a identificação e 

leitura das figuras rítmicas com os respetivos vocábulos + batimento em palmas (grupo I); a execução 

de algumas notas musicais em flauta (grupo II); análise da peça musical (grupo III) e a execução em flauta 

de bisel da peça musical (grupo IV). 

A prova encontra-se estruturada de modo a avaliar as competências (desempenhos e conhecimentos) 

dos alunos nos seguintes domínios: 

 Aquisição e aplicação dos conteúdos estudados. 

 Aplicação dos conhecimentos adquiridos. 

 Execução instrumental em flauta de bisel. 
 

A classificação será expressa de 0 a 100 por cento (0 a 100 pontos), correspondendo ao grupo I – 16 

pontos; grupo II – 20 pontos; grupo III – 24 pontos; grupo IV – 40 pontos. 

 

MATERIAL 

Flauta de bisel. 
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DURAÇÃO  

45 minutos. 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO  

Os critérios de classificação estão descriminados em grelha onde constam as cotações relativas a cada 

atividade. 

A prova será classificada de acordo com a seguinte tabela: 

 
Percentagem Nível 

De 0 a 19 …………………………………………… 

De 20 a 49 ……………………………………...... 

De 50 a 69 ………………….…………………….. 

De 70 a 89 ……………………….……………….. 

De 90 a 100 …………………….………………… 

1 

2 

3 

4 

5 


