Informação - Prova de Equivalência à Frequência

Educação Musical

2019

Prova 12
2.º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo do
ensino básico da disciplina de Educação Musical, a realizar em 2019, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
• Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação
A avaliação tem como objeto aferir as competências adquiridas pelo aluno tendo como referência as
metas curriculares em vigor e as aprendizagens essências da disciplina nos domínios da audição, interpretação e composição.

Caracterização da prova
A prova é prática constituída por duas partes: Uma auditiva e de composição (grupos I e II) e uma de
interpretação, vocal e instrumental (grupo III).
Grupo I - Códigos de escrita e notação musical; organologia; Identificação, auditiva e escrita, de elementos e estruturas musicais; reconhecimento de timbres, andamentos e métricas /compassos simples.
Grupo II - Códigos de escrita musical musicais (figuras rítmicas e notas musicais); composição de breve
trecho musical.
Grupo III- Leitura dos diferentes elementos musicais: leitura rítmica, interpretação vocal e instrumental.

Material
Caneta ou esferográfica (azul ou preta)
Lápis de grafite e borracha
Flauta doce (flauta de bisel) soprano

Duração
45 minutos
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Critérios gerais de classificação
A classificação da prova terá como base os seguintes aspetos:
- Rigor científico e de realização (a nível do ritmo e afinação);
- Objetividade, clareza e coerência de resposta;
- Capacidade de audição e entendimento da obra de arte musical, considerando o seu enquadramento
artístico e histórico.
- A ausência de resposta ou respostas totalmente ilegíveis terão cotação zero.
- Nas questões cuja resposta assenta em assinalar com uma cruz (x), qualquer outra alternativa, na
resolução, para além da única exigida, implicará a cotação zero.
Grupo I: 25 + Grupo II: 25 pontos (total: 50 pontos)
Grupo III: 10 + 20 + 20 (total: 50 pontos)
TOTAL: 100 pontos
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