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Agrupamento de Escolas de SãoMartinho do Porto 

Escola sede:  
Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

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 

 Características e Estrutura 

 Critérios Gerais de Classificação 

 Duração 

 Material Autorizado  

 

Objeto de avaliação 

A prova a realizar tem como referência o Programa de Educação Musical do 2.º ciclo do Ensino 

Básico incidindo sobre os conceitos/conteúdos neles referidos.  

Neste exame será avaliada, no âmbito dos conceitos/conteúdos acima referidos, a 

aprendizagem numa prova prática de duração limitada. 

 

Características e Estrutura 

 

Prova Prática 

 

A prova prática é constituída por duas partes: a primeira é composta por uma 

interpretação/execuçãoinstrumental de uma peça musical,cuja partitura é entregue na 

prova, e a segunda parte é composta por uma interpretação/execução instrumental e/ou 

vocal de uma peça livre, escolhida e preparada previamente pelo aluno, acompanhada da 

respetiva partitura. 
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Critérios Gerais de Classificação 

A classificação a atribuir a cada parâmetro musical (pulsação, ritmo, melodia e interpretação) 

é expressa por um número inteiro e resulta da sua análise/audição, em tempo real.  

A cotação total é atribuída apenas à interpretação inequivocamente correta de cada um dos 

parâmetros. A restante cotação a atribuir está dependente da aproximação à interpretação 

correta pretendida (dividida proporcionalmente pelo número de procedimentos corretos). 

A classificação total atribuída à prova prática resulta da soma de cada um dos parâmetros em 

avaliação (pulsação, ritmo, melodia e interpretação) dos respetivos exercícios 

prático/musicais (VI -1 e VI- 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos: 35 minutos para a 1ª parte e 10 minutos para a 2ª 

parte. 

Na 1ª parte, o aluno tem 30 minutos para preparar a peça musical e 5 minutos para a 

interpretar.  

OBJETIVOS CONTEÚDOS COTAÇÃO 

VI – 1. Executa 
uma leitura 
rítmico-melódica 

Pulsação 
Altura – Notas musicais,  
Ritmo - figuras rítmicas e 

compassos.  

10 pontos 

50 
pontos 

Ritmo 10 pontos 

Melodia 10 pontos 

Interpretação 20 pontos 

VI – 2. 
Executa uma peça 
musical de livre 
escolha (vocal ou 
instrumental). 

Pulsação 
Altura – Notas musicais,  
Ritmo - figuras rítmicas, 

compassos e 
andamento 

10 pontos 

50 
pontos 

Ritmo 10 pontos 

Melodia 10 pontos 

Interpretação 20 pontos 

 
 Total 

100 
pontos 

PROVA COTAÇÃO 

Prova prática - 1ª parte 50 pontos 

Prova prática- 2ª parte 50 pontos 

Total 100 pontos 
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Na 2ª parte, o aluno tem 5 minutos para preparar a peça livre (escolhida por si) e 5 minutos 

para a interpretar. 

Material Autorizado 

Na prova prática o aluno deverá ser portador do seu instrumento, caso apresente uma peça 

instrumental, no entanto será disponibilizado um piano digital, uma guitarra e um xilofone 

cromático para a aprendizagem e interpretação das peças musicais. 

O instrumento a utilizar na interpretação das duas peças musicais será uma escolha do aluno. 

O aluno deverá ser portador da partitura da respetiva peça musical livre a interpretar na 2ª 

parte. 


