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MATRIZ — PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO (PEA) 

COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 2022 

7.º Ano 3º Ciclo do Ensino Básico 

1. Introdução 
 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova extraordinária de avaliação do 7.º ano do 

ensino básico da disciplina de COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 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. 

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

• Conteúdos; 

• Objetivos; 

• Estrutura e cotações; 

• 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. 

 

2. Conteúdos da prova 
 

Grupo I - Apropriação e reflexão (Perceção sonora e musical e culturas musicais nos contextos) 
 

• Identificação auditiva de instrumentos do mundo: reconhecimento da família de instrumentos da 

orquestra a que pertencem (cordas, sopros ou percussão). 

• Caraterísticas da música para cinema, pop/rock e musicais. 

 
 

Grupo II - Interpretação e comunicação 

• Exercício de Imitação rítmica e melódica, utilizando os movimentos corporais. 
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Grupo III - Criação e Experimentação 

• Criação de uma breve melodia no audacity com silenciamento de uma secção, corte de um pequeno 

trecho e gravação em ficheiro mp3. 

 

3. Objetivos da prova 

 
A prova tem como objetivo avaliar o conjunto de aprendizagens e de competências desenvolvidas, em 

Complemento à Educação Artística, no 3º ciclo do ensino básico, tendo como referência os domínios 

principais trabalhados na disciplina:  Apropriação e Reflexão; Interpretação e Comunicação; Criação e 

Experimentação. 

 
 

4. Estrutura e cotações 

Estrutura da prova: 
 

A prova integra III grupos, dos quais constam o seguinte número de itens: 
 

 Grupo I – 10 itens 

 Grupo II – 1 itens 

 Grupo III – 1 item 

 

Cotações: 

 Grupo I – 50% 

 Grupo II – 25% 

 Grupo III – 25% 

 

 
5. Critérios de classificação 

 
Grupo I - capacidade de análise auditiva e de entendimento das caraterísticas principais dos estilos das 

músicas do mundo e identificação da família dos instrumentos da orquestra. 

 

Grupo II - capacidade de imitação de breves trechos rítmicos e melódicos. 

 
Grupo III - criatividade na criação melódico/rítmica utilizando as novas tecnologias (audacity). 

 

6. Material 

 
Material para realização dos grupos I, II e II: computador. 
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7. Material 

 
Material para realização dos grupos I, II e II: computador. 

 

8. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


