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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA    

Educação Musical                                          2022 

Prova 97                     1ª e 2ª Fase 
 
3º Ciclo do Ensino Básico (Despacho normativo nº 7-A/2022 de 24 de março) 

 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência da 

disciplina de Educação Musical, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Material; 

• Duração; 

• Critérios de classificação. 

 
Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos para que fiquem devidamente 

informados sobre a prova que irão realizar. 

 

Objeto de avaliação 
 

A prova tem por referência o Perfil dos alunos à saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais de Educação Musical, estando de acordo com as orientações 

curriculares para o 3º ciclo do ensino básico. 

Nesta prova, são objeto de avaliação competências nos domínios da Interpretação e 

comunicação, da Criação e Experimentação, da Perceção Sonora e Musical e Culturas Musicais 

nos Contextos. 

 

Caracterização da prova 
 

Modalidade da prova - Prova Prática 

A prova apresenta três grupos de itens: 

No Grupo I, avaliam-se competências no domínio da Manipulação de Equipamentos - 

Manipulação da aplicação eletrónica para afinação da guitarra, assim como o processo de 

afinação da mesma. 

Cotação: 20 pontos. 
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No Grupo II, avaliam-se as competências no domínio da Exploração de Saberes Musicais -

Conhecimento dos acordes musicais pedidos e a sua execução na guitarra para 
acompanhamento da interpretação vocal da canção apresentada. Este grupo apresenta um 
exercício de representação expressiva. Privilegia-se a avaliação da capacidade interpretativa e o 
equilibro da utilização expressiva do instrumento e da voz. 

Cotação: 70 pontos. 

No Grupo III, avalia-se a Cultura Musical no Contexto, com a apresentação das características 

musicais da canção interpretada. 

Cotação: 10 Pontos 

 

A estrutura da prova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Valorização dos Domínios/Conteúdos da prova 

 

Material 

 
A prova é realizada com utilização dos materiais existentes na sala de aula. 

 

Duração 
 

A prova escrita tem a duração de 45 minutos. 

 

Objeto de Avaliação Características e Estrutura Critérios Gerais de Classificação 

 
Interpretação e 
comunicação 
 
 
Criação e 
experimentação 
 
 
Perceção sonora e 
musical 
 
 
Culturas musicais nos 
contextos 

Grupo I 
Manipulação de 
Equipamentos 
Cotação = 20 

 
Grupo II 

Exploração de Saberes 
Cotação = 70 

 
 
 

Grupo III 
Estilo Musical 
Cotação = 10 

 
Manipulação do afinador digital na 

afinação da guitarra. 
 
 
 

Conhece e executa acordes 
musicais na guitarra para 

acompanhamento da interpretação 
de uma canção. 

 
 

Conhece características dos 
géneros musicais. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovada em reunião do C. Pedagógico de 11 de maio de 2022    

A Coordenadora do Departamento de Expressões:   ____________________________ 

O Diretor:  ________________________ 


