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1. INTRODUÇÃO

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

 Objeto de avaliação;
 Caracterização da prova;
 Critérios de classificação;
 Material;
 Duração.

Este  documento  deve  ser  dado  a  conhecer  aos  alunos,  para  que  fiquem
devidamente informados sobre a prova que se vai realizar.

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova tem por referência o Programa de Educação Musical do 2º ciclo.

A  prova  permite  avaliar  os  conhecimentos  enquadrados  em  domínios  do
Programa da  disciplina,  passíveis  de avaliação em prova escrita  de duração
limitada.

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A prova apresenta 5 grupos de itens, divididos em 3 grupos teóricos e 2 grupos
auditivos.

No grupo um, avaliam-se conhecimentos de leitura de partituras. Cotação 20
pontos. 
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No  grupo  dois,  avaliam-se  conhecimentos  de  dedilhação  da  flauta,  escrita
musical e improvisação rítmica e melódica. Cotação 20 pontos.

No grupo três, avaliam-se conhecimentos sobre instrumentos musicais e suas
famílias. Cotação 20 pontos.   

No  grupo  quatro  avaliam-se  as  competências  de  identificação  auditiva  de
diferentes tipos de opções interpretativas dos instrumentos da orquestra e suas
famílias, frases rítmicas e melódicas. Cotação 16 pontos.   

No  grupo  cinco  avaliam-se  as  competências  de  identificação  auditiva  dos
instrumentos e suas famílias, andamento e forma. Cotação 24 pontos.

4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

As repostas com letra ilegível serão contabilizadas com zero pontos.

Nos itens  de seleção,  qualquer  resposta  indicada de forma equívoca,  por  exemplo,
fornecendo mais elementos do que o(s) pedido(s), é classificada com zero pontos.

Nas  perguntas  de  preenchimento  de  espaços  em  branco,  a  cotação  final
atribuída à resposta é o resultado da soma das cotações parciais.

5. MATERIAL

Para a prova é necessário caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou
preta. 

Não é permitido o uso de lápis e corretor.

As respostas são registadas no próprio enunciado.

6. DURAÇÃO.

A prova terá a duração de 60 minutos.
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