INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL

2019

Prova 05
2.º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º Ciclo do
Ensino Básico da disciplina de História e Geografia de Portugal, a realizar em 2019, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo com as
instruções de realização.
Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de História e Geografia de Portugal do
Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração
limitada.
Caracterização da prova

As respostas são registadas no enunciado da prova.
A resposta aos itens de cada um dos domínios de referência pode implicar a mobilização de
aprendizagens dos outros domínios.
A prova é composta por cinco grupos de itens e inclui itens de seleção (por exemplo, de escolha múltipla)
e itens de construção (por exemplo, de resposta restrita).
A prova é cotada para 100 pontos.
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GRUPO

CONCEITOS

TIPOLOGIA DA PROVA

COTAÇÂO

(atividades a realizar)

(em pontos)

A - Interpretação individual *
O aluno interpreta individualmente um dos temas
constantes nas páginas 48, 62, 76 ou 90 do

40

manual “Música Seis – 6º ano”.
I
Timbre

B - Interpretação em dueto **

Dinâmica

O aluno interpreta instrumentalmente, em dueto

Ritmo
Altura

com o professor, as partes B e B’ do tema “Dois
Barris Em Avis” (página 36 do manual “Música

30

Seis – 6º ano”), sobre o respetivo

Forma

acompanhamento áudio.

Exercício de improvisação rítmica sobre
uma audição***
II

O aluno improvisa ritmicamente, em crescendo de
intensidade, sobre uma das partes de uma peça

30

musical.

Material
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 lápis, de “esferográfica-lápis”, nem corretor.
Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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