INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Disciplina: Educação Musical

2017

Prova: 12
2.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 1-A/2017)

O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo da
disciplina de Educação Musical, a realizar em 2017, nomeadamente:






Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Material
Duração
Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Educação Musical, do 2º ciclo do Ensino
Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.

Caracterização da prova
A prova é cotada para 100 pontos.
Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, textos, tabelas, figuras e
gráficos.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa e à sequência dos
seus conteúdos.
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do
programa.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou das unidades dos programas ou à
sequência dos seus conteúdos.
A distribuição da cotação pelos domínios apresenta-se no Quadro 1.
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Quadro 1 – Distribuição da cotação

Domínios

Cotação
(em pontos)

5º/6º ano
Análise Auditiva (Prática)

Tema I- conteúdos temáticos abordados
Famílias de timbres: cordofones, aerofones, membranofones e
idiofones
Instrumentos da Orquestra
Registos sonoros: agudo, médio e grave

100 Pontos

Monorritmia e Polirritmia
Elementos de dinâmica: forte, mezzo forte, piano, crescendo e
diminuendo
Andamentos: Lento, Moderado, Rápido, Accelerando e Ritardando

Entoação de melodia na flauta
Grupo II – Escrita
Altura: definida e indefinida

Famílias de timbres: cordofones, aerofones, membranofones e idiofones

5º/6º ano

Clave de sol, compassos simples, barra de divisão e barra
final/dupla, figuras rítmicas, símbolos.

100 Pontos

Identificar notas musicais (pauta/flauta)
Figuras musicais (nome/duração)
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresenta-se no Quadro 2.
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de itens

Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

Prática:
. Registo Sonoro
. Dinâmica
. Intervalos
. Andamento
. Forma
.Melodia/harmonia
. Ritmo

. Resposta curta
. Resposta curta
. Resposta curta
. Resposta curta
. Resposta curta
. Resposta curta
. Resposta curta

2
2
1
2
1
1
1

2x10= 20 pontos
2x10= 20 pontos
1x10= 10pontos
2x10= 20pontos
1x10= 10 pontos
1x10= 10 pontos
1x10= 10 pontos

Teórica:
.Notas musicais

.Resposta
Curta (identificação)

2

3x4=12
4x3=12

curta 3

2x5=10
3x5=15

.Família de Timbres

.Resposta
(identificação/
Classificação)

.Resposta curta
(identificação)

1

2x5=10

Resposta
(identificação)

curta 2

8x2=16
3x5=15

Resposta
(identificação)

curta 2

2x5=10

. Símbolos Musicais

.Figuras
musicais/compassos
.Compositores

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).
Não é permitida a consulta de dicionário.
Não é permitido o uso de corretor.
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Duração
A prova tem a duração 75 de minutos (60 Teórica+15 prática)

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que surgir em
primeiro lugar.

Itens de seleção
Nos itens de seleção, a cotação do item só é atribuída às respostas integralmente corretas e completas.
Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Nos itens de escolha múltipla, a cotação do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma
inequívoca a opção correta. Todas as outras respostas são classificadas com zero pontos.
Nas respostas aos itens de seleção/escolha múltipla, a transcrição do texto da opção escolhida é
considerada equivalente à indicação da letra ou do número correspondente.

Itens de construção
Nos itens de completamento e de resposta curta, a cotação do item só é atribuída às respostas totalmente,
corretas. Podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo com os critérios
específicos.
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