INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA - PRÁTICA

COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO
ARTÍSTICA – MÚSICA
Prova 97 | 2022
3.º Ciclo do Ensino Básico

1 - Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa definido pelo AEP para a disciplina de
Complemento à Educação Artística de 3.º Ciclo – Música.
Esta prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de
duração limitada. A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes
conhecimentos e capacidades inerentes à disciplina.

2 - Características e estrutura
Prova prática constituída por quatro grupos de questões tendo por base as
aprendizagens no domínio da Apropriação e Reflexão, Experimentação e Criação,
Interpretação e Comunicação.
No Grupo I são avaliadas as capacidades ao nível da análise musical, consistindo na
audição de excertos musicais e identificação de diversos elementos sonoro-musicais.
No Grupo II são avaliadas as capacidades a nível da leitura melódica, consistindo na
observação de uma sequência de notas na clave de sol e a sua leitura/entoação em voz
alta.
No Grupo III são avaliadas as capacidades a nível da composição musical, consistindo
na composição de uma frase rítmica de acordo com as indicações fornecidas.
No Grupo IV são avaliadas as capacidades a nível da interpretação instrumental,
consistindo na interpretação de uma frase rítmica com timbres corporais ou
instrumentais e na execução de uma série de intervalos, melódicos/harmónicos, em
xilofone.

CONTEÚDOS
Timbre – Sons do meio ambiente, Sons vocais,
sons corporais e sons de instrumentos da sala de

ESTRUTURA

COTAÇÃO

Audição de excertos
musicais

10%

Leitura de pauta/Leitura
melódico/rítmica

20%

Composição rítmica

30%

Execução instrumental

40%

aula.
Ritmo/Duração- Pulsação, figuras rítmicas
(semibreve, mínima, semínima, colcheia,
semicolcheia e respetivas pausas).
Compassos (binário, ternário e quaternário).
Monorritmia/polirritmia.
Altura – Pauta musical, a clave, notas musicais e
sua representação. Intervalos melódicos e
intervalos harmónicos.
Dinâmica – Intensidade e variações de
intensidade.
Forma-- Forma AB.

3 - Critérios de classificação
A prova é cotada para 100 %, de acordo com o indicado no quadro anterior.

4 – Material:
Material apresentado pelo aluno:
Apesar de ser uma prova prática o aluno deverá ser portador de:
- Caneta ou esferográfica de cor azul ou preta de tinta indelével;
- Lápis;
- Borracha.

Material disponibilizado pela escola:
A escola disponibilizará para cada aluno um par de clavas e um xilofone.

5 – Duração:
A duração da prova é de 45 minutos.

