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2.º Ciclo do Ensino Básico  
 
 

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, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Musical em vigor e reflete uma visão integradora e 

articulada dos diferentes domínios do 2.º ciclo, passíveis de avaliação em prova prática de duração 

limitada, no âmbito da composição, leitura e da interpretação musical (vocal e instrumental). 

 

Caracterização da prova 

A prova é composta por uma componente prática organizada por quatro grupos, improvisação e 

composição, leitura rítmica, leitura melódica e interpretação. A prova será realizada com recurso a 

voz/batimentos corporais e a um instrumento melódico da responsabilidade do aluno. 

 Todas as tarefas são classificadas através de pontuação que corresponde a níveis diferenciados de 

desempenho. Cabe aos classificadores analisar cada desempenho dos alunos, enquadrá-lo no descritor de 

desempenho adequado e atribuir-lhe a classificação correspondente. 

 Para cada parâmetro, os classificadores registam, na ficha de registo da observação, a classificação 

respetiva. 

 Sempre que o aluno não realize uma tarefa, é atribuído uma classificação de 0 Pontos. 

A classificação final da prova reflete o somatório das pontuações obtidas em cada um dos 

parâmetros. 

A prova é cotada para 100 pontos. 
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Critérios gerais de classificação  

A avaliação a atribuir a cada exercício da prova, resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação. 

Nesta prova, a avaliação é feita por observação direta e audição das execuções rítmica e melódica 

instrumental e vocal referente a cada exercício assim como da capacidade de composição e improvisação. 

 

Improvisação / Composição 

Na Improvisação/composição o aluno apenas terá o total da classificação se apresentar uma organização 

das notas e ritmos de modo a formar frases musicais com criatividade e musicalidade, respeitando a base 

instrumental, apresentando rigor no ritmo, no tempo e no andamento. Todas as incorreções serão 

enquadradas no respetivo descritor de avaliação quanto à gravidade e número de incorreções 

apresentadas durante a improvisação/composição. 

 

Leitura Rítmica 

Na leitura rítmica o aluno apenas terá o total da classificação se apresentar rigor no ritmo, no tempo e no 

andamento sem hesitações. Todas as incorreções serão enquadradas no respetivo descritor de avaliação 

quanto à gravidade e úmero de incorreções apresentadas durante o desempenho. 

 

Leitura Melódica 

Na leitura melódica o aluno apenas terá o total da classificação se for claro no fraseado, respeitar o ritmo 

e demonstrar capacidade de expressividade melódica e musicalidade. Todas as incorreções serão 

enquadradas no respetivo descritor de avaliação quanto à gravidade e número de incorreções 

apresentadas durante o desempenho. 

 

Interpretação 

Na interpretação melódica o aluno apenas terá o total da classificação se for claro no fraseado, respeitar 

o ritmo e demonstrar capacidade de expressividade melódica. Todas as incorreções serão enquadradas no 

respetivo descritor de avaliação quanto à gravidade e número de incorreções apresentadas durante o 

desempenho. 

 

Material 

O aluno deve ser portador de lápis, borracha, flauta de bisel ou de outro instrumento de altura definida. 

As peças musicais deverão ser levantadas junto do Secretariado de Exames a partir da data de afixação 

das pautas de chamada. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 


