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MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO  

EDUCAÇÃO MUSICAL         2022 

PROVA DO 6º ANO 

 

2º Ciclo do Ensino Básico  

 
O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova extraordinária de avaliação do 6.º ano do ensino 

básico da disciplina de EDUCAÇÃO MUSICAL, a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo 

artigo 34.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto.  

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

Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória e das Aprendizagens Essenciais da disciplina.  

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objetivos;  

• Conteúdos;  

• Caraterísticas e estrutura;  

• Critérios de classificação;  

• Material;  

• Duração. 

 

Objetivos da prova  

As Aprendizagens Essenciais/ Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, têm como essência 

desenvolver capacidades musicais pessoais e sociais dos alunos, tendo por base os três organizadores comuns: 

Experimentação e criação; Interpretação e comunicação; Apropriação e reflexão.  

As aptidões/capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados de acordo com os domínios, no 

sentido de serem passíveis de avaliação em prova prática de duração limitada. 

DOMÍNIOS CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

Experimentação e criação O aluno improvisa e compõe acompanhamentos 

musicais segundo diferentes técnicas e estilos, criando 

frases e secções rítmicas e/ou melódicas. 

Interpretação e comunicação O aluno realiza interpretação vocal, instrumental ou 

através do movimento corporal, repertório variado, 
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demonstrando domínio básico das técnicas e dos 

conceitos adquiridos. 

Apropriação e reflexão O aluno identifica, analisa, descreve e compara 

características rítmicas, melódicas, tímbricas, dinâmicas 

e formais em obras musicais de diferentes géneros, 

estilos e culturas, utilizando simbologias e vocabulário 

apropriado. 

 

Conteúdos 

         TIMBRE        DINÂMICA          ALTURA            RITMO            FORMA 

Fontes sonoras 
convencionais e não 
convencionais; 
 
Timbre vocal; 
 
Timbre corporal; 
 
Instrumentos da Sala de 
Aula. 

 

Intensidades do som; 
 
Organização de 
elementos dinâmicos. 

Pauta musical; 
 
Clave de sol; 
 
Notas musicais (Dó, Ré, 
Mi, Fá, Fá#, Sol, Lá, Si, 
Sib, Dó’, Ré’, Mi’): 
 
Posição/colocação na 
pauta e nos 
instrumentos musicais; 
 
Escala pentatónica de 
Dó; 
 
Escalas diatónicas de 
Dó Maior e Fá Maior; 
 
Acidentes musicais;  
 
Registos agudo, médio 
e grave; 
 
Melodias e Acordes. 
 

Figuras pausas 
(semibreve, mínima, 
semínima, colcheia e 
semicolcheia); 
 
Ritmos pontuados; 
 
Andamentos; 
 
Compassos binário, 
ternário e quaternário 
simples e compostos. 

Elementos repetitivos; 
 
Forma estrófica – AAA;  
 
Forma binária - AB; 
 
Forma ternária – ABA; 
 
Partes de uma música; 
 
Organizações 
elementares. 

 

Características e estrutura 

A prova prática é constituída por três grupos e é cotada para 100 pontos.  

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem no âmbito do domínio da Experimentação e Criação, através da criação de 

um esquema rítmico corporal. Cotação: 15 pontos.  

No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no âmbito do domínio da Interpretação e Comunicação, através da 

interpretação vocal, instrumental e através do movimento corporal. Cotação:  70 pontos.    
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No Grupo III, avalia-se a aprendizagem no âmbito do domínio da Apropriação e Reflexão, através da análise de 

uma partitura e identificação de conceitos e linguagem musicais. Cotação: 15 pontos.  

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.  

Quadro 1 – Valorização dos domínios/conteúdos na prova  

 Experimentação e Criação Interpretação e Comunicação Apropriação e Reflexão 

 
Criação de um esquema rítmico 

corporal. 

Interpretação vocal de uma 
canção. 

 
Interpretação instrumental de 

melodia e ritmo. 
 

Execução de um esquema rítmico 
corporal. 

 
Interpretação de um 
acompanhamento no 

cavaquinho.  
 

Análise de partitura. 

 15 pontos 70 pontos 15 pontos 

  

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2.  

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação  

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

 
Exercício de Criação e 

interpretação 
 

Exercícios de interpretação 
 

Análise de partitura 
 

1 

5 

1 

15 

14 

15 

  

Critérios de classificação 
A classificação a atribuir a cada tarefa resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 

classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  

O aluno deve ter como base o rigor científico, a objetividade, a clareza na criação musical e interpretação de 

excertos melódicos e o entendimento musical.  
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Item de criação e interpretação  

A cotação total do item é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. A cada 

etapa e/ou a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  

Item de interpretação 

A cotação total do item é atribuída às interpretações que respeitem rigorosamente as partituras musicais e 

revelem domínio básico das técnicas e dos conceitos adquiridos.   

Análise de partitura 

A cotação total do item é atribuída de acordo com o nível de desempenho e conhecimento demonstrado pelo 

aluno.  

 

Material  

O aluno realiza a prova com base no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 
 
 
 
 

Aprovada em Conselho Pedagógico, 01 de junho de 2022 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

Maria Fernanda Bica 

 

 
 


