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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA — 2021 Despacho Normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março 
 
  

Disciplina: Educação Musical Código: 12 
 

 

2.º Ciclo do Ensino Básico 2021 

Duração da Prova: 45 minutos Tipo de Prova: Prática   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 6º ano de escolaridade 

do 2.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Educação Musical, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova (características, estrutura e critérios gerais de classificação) 

• Material  

• Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO

- Interpretação vocal com precisão técnico-artística; 

- Interpretação de peças instrumentais, utilizando técnicas elementares.     

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

- Pretende-se que o aluno realize as seguintes atividades:                                                                                                           
» Interpretação de uma peça vocal à cappela ou com suporte musical;                                                                                        
» Interpretação de uma peça em Flauta de Bisel ou em outro instrumento melódico à escolha do aluno. 

Nota: Será facultado ao aluno, 5 minutos de tempo de estudo antes de cada peça. 

 

    DOMÍNIO 

 

   CONTEÚDO 

 

TIPOLOGIA DE ITENS 

 

COTAÇÃO 
(pontos) 

Interpretação                            
e      
Comunicação 

          Voz Interpretação Vocal        50 

Interpretação   
e   
Comunicação 

Instrumento                
de                 
altura definida 

    Interpretação 

     Instrumental 

       50 

 

 

 



Informação - Prova de Equivalência à Frequência de Educação Musical Código 12 Página 2 
 

 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

- As classificações a atribuir são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos critérios de classificação 
relativos ao nível de desempenho de acordo com os itens: 

» Interpretação vocal: afinação, dicção, fraseado e expressividade da interpretação;                                                           
» Interpretação instrumental: postura/técnica, qualidade sonora, rigor rítmico e melódico. 

- A cotação total da prova é 100 pontos, distribuídos da seguinte forma:                                                                                 
» Prática vocal – 50 pontos;                                                                                                                                                                 
» Prática instrumental – 50 pontos  

 

MATERIAL

- O examinado deve ter na sua posse durante a prova prática: Flauta de Bisel ou outro instrumento melódico à sua 
escolha. 

 

DURAÇÃO

A prova tem a duração de 45 minutos.        

 

 

  


