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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Disciplina: Educação Musical_____________________                                                                   2021 

Prova 12 

2º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo da 

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

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura 

 Critérios gerais de classificação 

 Duração 

 Material 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens 

Essenciais de Educação Musical do 2º ciclo do ensino básico) e permite avaliar a aprendizagem passível 

de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os seguintes temas: 

- Timbre: Instrumentos da Orquestra; 

- Altura; 

- Dinâmica: Intensidade; 

- Ritmo: Andamentos; 

- Forma: Frases musicais. 

 

Características e estrutura 

A prova inclui itens de reconhecimento através da audição: 

Audição de um trecho musical: 

- Identificar auditivamente instrumentos e relacioná-los com a sua família; 
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- Marcar a pulsação; 

- Indicar o género musical da obra (música erudita, jazz, música tradicional, rock, fado) 

 

Reprodução de ritmos em duas fases: 

- reproduzir o ritmo que escutou; 

- inventar/improvisar duas sequências rítmicas. 

 

Entoação de uma melodia: 

- cantar uma canção que estudou ao longo do ano, com ou sem acompanhamento gravado. 

 

Interpretação de uma peça com flauta: 

- tocar em flauta uma peça à escolha que estudou ao longo do ano, com ou sem acompanhamento 

gravado. 

 

Audição de um trecho musical: 

- Identificar auditivamente a dinâmica 

 

Audição de um trecho musical: 

- Identificar auditivamente os diferentes andamentos. 

 

 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Critérios gerais de classificação 

 

A classificação da prova deve ter como base os seguintes aspectos: 

- capacidade de audição e entendimento da obra musical; 

- capacidade de reprodução, criação e improvisação rítmica; 



Prova 12 3/3 
 

- capacidade de entoação e afinação; 

- capacidade de execução instrumental; 

- rigor na execução instrumental de flauta. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

Material 

O aluno deve ser portador da sua flauta 

 

 


