Agrupamento de Escolas
Eng. Fernando Pinto de Oliveira

INSTRUÇÕES DE REALIZAÇÃO E CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

EDUCAÇÃO MUSICAL (prática)
Prova 12| 2019

2.º Ciclo do Ensino Básico

INSTRUÇÕES DE REALIZAÇÃO

A prova é constituída por três grupos.
Realiza o aquecimento vocal/instrumental de acordo com as indicações do júri.
Na realização das tarefas, utiliza a voz, a flauta de bisel ou um instrumento musical de altura indefinida
disponibilizado pela escola, de acordo com o que te for solicitado.
No grupo I, deverás cantar (com o nome das notas) e tocar, na flauta de bisel, a peça musical “Não há
estrelas no céu” (página 66 do manual adotado).
No grupo II, ouve atentamente a peça musical e/ou os excertos de obras musicais que te serão
apresentados, identificando características relativas ao timbre, altura, ritmo, dinâmica e forma, de acordo
com o que te for solicitado.
No grupo III, respeita as indicações fornecidas pelo júri, nomeadamente no que se refere a: compasso,
duração, figuras rítmicas, dinâmica e andamento. Na preparação desta tarefa, poderás utilizar lápis,
borracha e folha de rascunho fornecida pela escola.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação a atribuir resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos de classificação
apresentados para cada item.
Os critérios de classificação dos itens apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada
nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.
Será objeto de avaliação:
- no grupo I, a qualidade da performance, nomeadamente: postura corporal, rigor rítmico-melódico,
afinação, técnica e qualidade sonora;
- no grupo II, a capacidade de análise auditiva na identificação de conceitos/conteúdos musicais;
- no grupo III, a capacidade de criar uma peça musical respeitando as indicações dadas.
A não realização de uma tarefa ou a desistência por parte do aluno no decorrer da realização da mesma,
antes de cumprido o objetivo determinado, será classificada com zero pontos.
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