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PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 

EDUCAÇÃO MUSICAL 
(Prova 12) 

 
Prova prática 

 

2º ciclo do Ensino Básico (6ºano)                                                    maio de 2022 
 

     INFORMAÇÃO–PROVA  
  
     O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência 
da disciplina de Educação Musical, do 6º ano, a realizar em 2022, nomeadamente: 
 

 Objeto de Avaliação da Prova 

 Material 

 Duração 

 Caraterização da Prova: estrutura e distribuição de cotações  

 Critérios Gerais de Classificação 
 

 

Objeto de Avaliação da Prova 
 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

“Aprendizagens Essenciais”. Permite avaliar estas últimas numa prova escrita de duração 

limitada, incidindo sobre os domínios / as aprendizagens essenciais seguintes: 

Domínios Aprendizagens Essenciais 
 

Experimentação/Criação 
 
 
 
Interpretação/Comunicação 
 
 
 
Apropriação/Reflexão 

Usa as capacidades interpretativas como forma de experimentar, com 
rigor e criatividade, as suas potencialidades vocais e instrumentais ex-
plorando os conceitos musicais (timbre, ritmo, altura, dinâmica e for-
ma); 
 
Executa ritmos e melodias vocalmente, utilizando as técnicas aprendi-
das evidenciando o uso da sua motricidade com correção; 
 
Identifica, compreende e aplica as funções da simbologia musical; 
Conhece, identifica e relaciona os conceitos e domina o vocabulário 
específico que lhe está associado. 
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Material 

A prova é realizada diretamente no respetivo enunciado. 

Apenas será admitido, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul 

ou preta indelével. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Quando se verificar um engano, este deverá ser riscado e corrigido imediatamente à 

frente. 

Duração 
A prova tem a duração de 45 minutos. 

 
Caraterização da prova: estrutura e distribuição das cotações 
 

Grupo Itens Tipologia dos itens 
Distribuição 
de cotações  

I 
2 

- Resposta curta 
- Associação/correspondência 

10 

II 
5 

- Resposta curta 
- Resposta restrita 

25 

III 2 - Associação/correspondência 15 

IV 1 - Criação de uma pequena melodia com 4 compassos. 25 

V 
1 

- Apresentação da melodia criada com entoação das 
notas e ritmo. 

25 

Total 100 

 
Critérios gerais de classificação 
 

As respostas a cada questão deverão revelar rigor científico, aplicação correta de terminolo-

gia específica, clareza e coerência. 

Será invalidada e classificada com 0 pontos qualquer resposta que não corresponda à ques-

tão. 

A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às uni-

dades, das classificações das duas componentes expressas em escala percentual de 0 a 100, 

convertida na escala de níveis de 1 a 5, de acordo com a legislação em vigor. 

 
 

Espinho e Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, 16 de maio de 2022 


