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2.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

 Introdução 
 
O presente documento visa divulgar a estrutura da prova de equivalência à frequência do 2.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Musical, de acordo com a alínea a), ponto 1, 

do artigo 19.º do Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março, tendo por referência a 

Informação-Prova elaborada pelo IAVE, a saber: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material autorizado; 

 Duração. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e dos 

documentos curriculares em vigor. 

 

Objeto de Avaliação 

O exame a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e capacidades enunciados 

no Programa de Educação Musical em vigor e as aprendizagens essenciais. 

 

Características e estrutura 

O exame é constituído por um grupo de resposta obrigatória. 

GRUPO I – parte prática 

Identificar auditivamente: 

- Movimentos sonoros; 

- Frases rítmicas; 

- Acordes; 

- Forma. 
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Critérios gerais de classificação 

  
A classificação da prova tem por base os seguintes aspetos: 

- Utilização correta da terminologia musical; 

- Domínio de conhecimentos e de compreensão dos conteúdos; 

- Aplicação adequada dos conhecimentos e das capacidades. 

 

A cotação final é de 100 %, distribuídos da seguinte forma: 

GRUPO I – Parte Prática 

Objectivos 

Identificar auditivamente: 

- Movimentos sonoros 

- Frases rítmicas 

- Acordes 

- Forma 

Cotação 

 

1) 3 x 10% = 30% 

2) 4 x 5% = 20% 

3) 20 x 1% = 20% 

4) 2 x 15% = 30% 

 
 
Material Autorizado 
O examinando apenas pode usar o material que o examinador apresentar. 

 

Duração   
A prova tem duração de 45 minutos. 

 

 


