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1. Introdução 

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 2020.  

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 

Programa da disciplina de Educação Musical do Ensino Básico. 

 

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

 Objeto de avaliação; 

 Caracterização da prova; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material autorizado; 

 Duração. 

 
 

2. Objeto de avaliação  

 

A prova tem por referência o Programa de Educação Musical em vigor. 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem dos conteúdos, enquadrados em domínios 

do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova prática de duração limitada.  
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3. Caraterização da prova 

 

Grupo I – Execução de um ritmo com níveis corporais e utilizando um instrumento pedido 

 

 

Nº da questão Cotação 

 

1.) 25 

2.)  25 

 

 

Grupo II – Composição e interpretação de uma melodia na flauta de bisel 

 

Nº da questão Cotação 

 

1.) 25 

2.)  25 

 

TOTAL   = 100 
 
 

 

4. Critérios gerais de classificação 

 

A prova prática é de carácter mais subjectivo e deve-se ter em conta o seguinte: postura do examinando na 

interpretação instrumental; capacidade de leitura de notas e figuras rítmicas; interpretação correta dos 

elementos de dinâmica, andamento e forma, expressos na partitura. 

 

5. Material autorizado 

 

A prova é realizada no enunciado, sendo apenas permitido, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta, lápis e borracha. 

Não é permitido o uso de corretor.       

O examinando deve trazer flauta de bisel para realizar um dos grupos da parte prática. 

 

6. Duração  

  

 A prova tem a duração de 45 minutos. 

 


