
 
 

 

 

MATRIZ — PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

EDUCAÇÃO MUSICAL  - 6ºANO                                                     maio de 2020 

Ano letivo 2019/2020 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2º ciclo do ensino básico 
___________________________________________________________________________ 
 
INTRODUÇÃO 

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 2020 pelos alunos que se 

encontram abrangidos pelo artigo 29.º do Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril. 

Este documento deve ainda atender ao disposto nos pontos 2 e 5 do artigo 29.º do referido 

Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril. 

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

Programa/ Metas Curriculares da disciplina. 

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

• Objetivos; 

• Conteúdos; 

• Caraterísticas e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

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

sobre a prova que irão realizar. 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado 

dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo 

Programa e Metas Curriculares, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 

 

1. OBJETIVOS DA PROVA 

A prova Extraordinária de Avaliação permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados 

em domínios do Programa da disciplina de Educação Musical, passíveis de avaliação em prova escrita 

e prática de duração limitada.  

• Identificar e distinguir timbres instrumentais 

• Identificar escalas maiores, menores e pentatónica na pauta musical 

• Identificar e distinguir acidentes musicais 

• Identificar e reproduzir figuras e elementos rítmicos 

• Identificar compassos simples e compassos compostos 

• Identificar auditivamente o piano, mezzoforte, forte, crescendo e diminuendo 

• Identificar diferentes organizações/formas musicais 
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2. CONTEÚDOS DA PROVA 

A prova avalia a aprendizagem nos domínios do: 

Timbre 

- Instrumentos Orff 

- Instrumentos da Orquestra, Banda e/ou Instrumentos Populares Portugueses 

Altura 

- Escalas Maiores, Menores e Pentatónica 

- Notas musicais 

Ritmo 

- Figuras rítmicas/Pausas 

- Figuras Pontuadas 

- Compassos Simples e Compostos 

Dinâmica 

- Simbologia 

Forma 

- Forma: ABA, AB, Cânone, Ostinato 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita e prática de 

duração limitada. 

A prova é constituída por duas componentes: 

- Componente Escrita; 

- Componente Prática. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos temas nas 

Orientações Curriculares da disciplina. 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, verdadeiro/falso, valor lógico, associação/ 

correspondência e/ ou ordenação) e itens de construção (resposta curta, resposta restrita e/ ou 

resposta extensa). 

Os alunos respondem no enunciado da prova. 

Cada componente da prova é cotada para 100 pontos. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1 (Temas, tópicos e cotação) 
 

 

 

 

 

 

 

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

COMPONENTES Temas Tópicos 
Cotação 

(em pontos) 
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 ALTURA 

• Notas musicais 

• Construção de Escalas 
45 

RITMO 

• Figuras Rítmicas e Pausas 

• Compassos Simples e Compostos 

• Figuras pontuadas 

15 

TIMBRE 
• Instrumentos da Orquestra ou Bandas 

• Instrumentos Populares Portugueses 
15 

DINÂMICA • Simbologia 15 

FORMA • Forma: ABA, AB, Cânone, Ostinato 10 

COMPONENTE 
PRÁTICA 

RITMO • Frases rítmicas/Células rítmicas 45 

ALTURA • Frases melódicas 55 
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Quadro 2 (Tipologia, número de itens e cotação) 

 

4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

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. As 

respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode 

ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. Se o aluno 

responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) 

que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em 

primeiro lugar. 

 

Itens de seleção 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única 

opção correta. São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– Uma opção incorreta; 

– Mais do que uma opção. 

 

VERDADEIRO/FALSO 

A indicação de todas as respostas como sendo verdadeiras ou falsas, levará à desvalorização total da 

questão. São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– Seja apresentada uma sequência incorreta; 

– Seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

 

ASSOCIAÇÃO/CORRESPONDÊNCIA 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a única 

associação/correspondência integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

– Uma associação/correspondência incorreta; 

– Uma associação/correspondência incompleta. 

 

- COMPLETAMENTO 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, o 

completamento integralmente correto. 

COMPONENTES Tipologia de itens  
Número 
de itens 

Cotação por item 
(em pontos) 

C
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Itens de seleção 

• Associação/ correspondência 

• Ordenação 

• Completamento 

• Escolha Múltipla 

• Valor Lógico 

28 a 32 1 a 5 

Itens de construção 
• Resposta curta 

• Resposta restrita 
8 a 15 1 a 3 

COMPONENTE 
PRÁTICA 

Itens de construção • Resposta curta 3 a 5 13 a 15 

Itens de seleção • Ordenação 3 a 5 23  25 
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São classificadas com zero: 

- Cada elemento de completamento incorreto; 

- Cada elemento de completamento omitido. 

 

ORDENAÇÃO 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja 

integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– Seja apresentada uma sequência incorreta; 

– Seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

Nos itens de seleção não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de construção 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

Não serão contabilizados conteúdos incorretos ou deslocados da resposta. 

 

FATORES DE VALORIZAÇÃO 

– Capacidade de organizar e exprimir com clareza as respostas; 

– Revelar objetividade e capacidade de síntese; 

- Capacidade de relacionar conteúdos entre si; 

- Utilizar corretamente o vocabulário específico da disciplina; 

- Expressar-se corretamente por escrito. 

 

FATORES DE DESVALORIZAÇÃO 

– Imprecisões científicas; 

– Erros de ortografia e de construção frásica; 

- Caligrafia ilegível. 

A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações das duas componentes expressas em escala percentual de 0 a 100, convertida na 

escala de níveis de 1 a 5, de acordo com a tabela apresentada no ANEXO I do Despacho Normativo 

n.º 1- F/2016, de 5 de abril. 

 

5. MATERIAL DA PROVA 

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

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

6. DURAÇÃO DA PROVA 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

- Componente escrita - duração de 70 minutos; 

- Componente prática – duração de 20 minutos. 

No final da componente escrita da prova, será dado um intervalo de 5 minutos para 

distribuição/organização de materiais para a realização da componente prática. Durante o intervalo o 

aluno não poderá sair da sala. 

 


