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INFORMAÇÃO-PROVA 

EDUCAÇÃO MUSICAL                                                                           

2022 

Prova 12 

2º Ciclo do Ensino Básico 
 

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

• Objeto de avaliação 
• Características e estrutura 
• Critérios gerais de classificação 
• Duração 
• Material autorizado  

 

Objeto de avaliação  

A prova tem por referência o Programa e o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, de 

Educação Musical para o 2º ciclo, em vigor e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 

prova de duração limitada.  

 

Caracterização da prova 

A prova é composta por uma única parte, de carácter prático cotada para 100 pontos. A distribuição da 

cotação apresenta-se no seguinte quadro: 

 

Domínios Componentes Itens a avaliar Cotação 

Interpretação 

e 

comunicação 

Ritmo  

1- Leitura rítmica (com vocábulos). 

2- Execução de um ritmo  

(Num instrumento de altura indefinida).  

25 

Interpretação 

e 

comunicação 

Canto e interpretação vocal 
1- Entoação de uma escala 

2- Cantar uma canção 
25 

Interpretação 

e 

comunicação 

Melodia 

1- Tocar uma escala 

2- Tocar uma peça 

(Flauta de bisel ou instrumento de altura 

definida) 

25 

Composição Experimentação e criação 
1- Improvisação de um ritmo (de acordo 

com regras preestabelecidas). 
25 
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2- Improvisação de uma melodia (de 

acordo com regras preestabelecidas). 

 

Critérios gerais de classificação 

 

O aluno encontra-se sozinho na sala com os elementos do júri e executa o que lhe é solicitado após 

demonstração do mesmo.  

 

Após o examinador entregar as tarefas ao examinando, este disporá de, aproximadamente, dez 

minutos para se preparar e, posteriormente, proceder à atividade. 

Executa os exercícios solicitados com os seguintes níveis: 

1- Não executa; 
2- Executa com muitas incorreções; 
3- Executa com alguma correção; 
4- Executa com correção; 
5- Executa com correção e expressividade. 

 

 

Duração  

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 

Material  

Para a prova, o examinando deve ser portador de uma flauta de bisel. Aconselha-se que esta esteja 

devidamente identificada. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


