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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Educação Musical  2019 

 
Prova 12 | 2019 
Despacho Normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro  
 
6.º Ano de Escolaridade – 2.º Ciclo do Ensino Básico 

 
Objeto de avaliação 
A prova avalia o conjunto dos conhecimentos e capacidades adquiridas e desenvolvidas pelo 
aluno no 2.º ciclo do Ensino Básico na disciplina de Educação Musical, tendo como referentes as 
metas de aprendizagem estabelecidas pelo Ministério da Educação e Ciência. 
 

 

UNIDADE CONTEÚDOS GRUPO COTAÇÃO 

Perceção sonora e 
Musical 

Leitura e execução de uma melodia na flauta de 
bisel 

I 50 

O Timbre - Instrumentos musicais 
Andamento, altura, e intensidade do som 
Estilos musicais 
 

II 50 

 
 

Total 100 

 

Total da Prova Prática- 100 

 
 
Caracterização do teste prático 
O Grupo I avalia a aquisição dos seguintes conhecimentos: 

-O conhecimento das posições das notas na flauta de bisel. 
-O conhecimento dos símbolos musicais numa partitura. 

O Grupo II avalia a aquisição dos seguintes conhecimentos: 
-O conhecimento dos instrumentos musicais Orff e da Orquestra Sinfónica. 

             -O conhecimento dos diferentes géneros musicais. 
-O conhecimento de diferentes conceitos musicais. 

 
Critérios gerais de classificação 
Rigor científico 
Objetividade 
Clareza e coerência da resposta 
Capacidade de audição e entendimento da obra de arte musical considerando o seu 
enquadramento artístico e histórico. 
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Nota: 
Relativamente a cada resposta, serão enunciados os conteúdos essenciais a ter em 
conta para a cotação total. 
Alguns destes conteúdos podem ser articulados pelo examinando de diferentes modos, 
desde que se enquadrem nos objectivos visados. 
O professor classificador deverá considerar se, ainda que através de referências não 
incluídas nos tópicos propostos, o examinando revela conhecimentos das matérias sobre 
as quais incidem os itens a avaliar a adequação e a profundidade da resposta. 

 
Material 
Flauta de Bisel 
 
Duração 
A prova prática tem 45 minutos. 
 


