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1- Introdução

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 3.º Ciclo do Ensino

Básico da disciplina de Educação Musical (Complemento à Educação Artística) de 2021.

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor e do programa da

disciplina.

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:

• Objeto de avaliação;

• Características e estrutura;

• Critérios de classificação;

• Material;

• Duração.

2- Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Programa de Educação Musical, do Ensino Básico em vigor e permite avaliar a

aprendizagem de conteúdos, e conceitos/noções básicas, em articulação com os objetivos gerais, passíveis de

avaliação em prova prática de duração limitada, incidindo sobre os seguintes domínios:

- Aquecimento corporal e vocal (para posterior execução musical)

Realiza de forma adequada exercícios de aquecimento corporal e vocal.

- Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação/ Interpretação e Comunicação:

Utiliza vocabulário apropriado; lê ritmos com vários timbres corporais; interpreta peças instrumentais em

compasso simples, respeitando a estrutura rítmico-melódica e obedecendo à simbologia musical de partituras

elementares; toca com a técnica correta.

- Apropriação da Linguagem Elementar da Música/ Perceção Sonora e Musical:
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Identifica a dinâmica, o ritmo, os andamentos e os registos da música; organiza frases rítmicas em compassos

simples.

- Desenvolvimento da Criatividade/ Criação e Experimentação:

Improvisa ritmos simples, utilizando timbres corporais e/ou instrumentos de percussão.

3- Caracterização da prova

A prova apresenta quatro grupos de itens.

No grupo I avalia-se a execução de aquecimento corporal e vocal, para posterior execução musical. Cotação: 20

pontos.

No grupo II avalia-se a execução de pulsação, interpretação rítmica e a utilização de timbres de percussão

corporal. Cotação: 25 pontos.

No grupo III avalia-se a execução da escala diatónica utilizando a voz e a interpretação de uma frase rítmica,

respeitando as indicações de dinâmica e de andamento. Cotação: 30 pontos.

No grupo IV avalia-se a capacidade de improviso utilizando ritmos corporais ou instrumentos de percussão.

Cotação: 25 pontos

Todas as questões são de resposta obrigatória.

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.1.

Quadro 1.1 - Valorização dos domínios e conteúdos na prova prática

Domínios Conteúdos Cotação

Aquecimento corporal e vocal Execução de exercícios de aquecimento corporal e

vocal
20 pontos

Desenvolvimento da

Capacidade de Expressão e

Comunicação (Interpretação e

Comunicação)

RITMO/TIMBRE:

Estruturas rítmicas (figuras: semínimas e colcheias e

as suas pausas musicais);

Compassos simples.

ALTURA: Escala Diatónica de Dó Maior;

DINÂMICA: Forte, Meio-forte e Piano;

ANDAMENTO: Lento, Andante, Allegro

55 Pontos

Criação e Experimentação Improvisação com percussão corporal ou

instrumentos
25 pontos
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Quadro 2.1 - Tipologia, número de itens e cotação da prova prática

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item

Execução Musical 4

1. – 20 Pontos

2. – 25 Pontos

3. – 30 Pontos

4. – 25 Pontos

4- Critérios gerais de classificação

De acordo com os conhecimentos, aptidões ou capacidades avaliáveis neste tipo de prova, deverão ser

considerados:

- O uso de terminologia adequada;

- A capacidade de análise e de interpretação das pautas musicais utilizadas no enunciado;

- O grau de criatividade e expressividade apresentado;

- Afinação na interpretação vocal;

- Em qualquer interpretação são tidos em conta a musicalidade, regularidade de pulsação e andamento,

dinâmica e sonoridade.

5- Material autorizado

O aluno terá a sua disposição os instrumentos de percussão disponíveis em sala de aula.

Embora a prova seja prática, o aluno deve trazer caneta, lápis, borracha e afia-lápis, para o caso de precisar de

realizar alguma anotação na organização do seu trabalho de improvisação/ criação.

6- Duração

A duração da prova é de quarenta e cinco (45) minutos.
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