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ANO LECTIVO 2017/2018 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA   

MÚSICA DE CÂMARA / PROJECTOS COLECTIVOS (8º GRAU)                                   
 
A presente informação de prova enquadra-se nas disposições contidas na Portaria 243-B de 2012, 
que cria e regulamenta os cursos secundários artísticos especializados de Música e de Canto, 
aprovando os respectivos planos de estudo, o regime de organização e funcionamento, avaliação e 
respectiva certificação. 
 
O aluno candidato à realização desta Prova de Equivalência à Frequência (PEF) deve constituir e 
apresentar publicamente um programa musical, integrado num agrupamento de câmara, nas 
condições descritas adiante. 
 
1. CARACTERÍSTICAS e DURAÇÃO DA PROVA 
 
1.1. A PEF assume o carácter de um recital de pequeno formato, executado por um agrupamento 
de música de câmara, no qual se integra o aluno candidato na qualidade de executante.  
 
1.2. Ao nível da conclusão do Secundário, a prova deve ter uma duração mínima de 20 minutos e 
máxima de 30 minutos. 
 
 
2. COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE CÂMARA 
 
2.1. O grupo que se apresenta na prova terá uma constituição variável entre um mínimo de 2 
executantes e um máximo de 9, com um instrumento por parte, e sem director musical. 
 
2.2. O grupo deve ser constituído por elementos com idades próximas e níveis de formação 
similares. 
 
2.3. Em nenhuma situação será permitido que o professor orientador do grupo, ou um músico 
profissional, integre o grupo como executante. 
 
2.4. Alterações a posteriori na composição do grupo devem ser comunicadas ao Coordenador do 
Departamento, sendo permitidas desde que não colidam com o exposto no ponto 3.4. 
  
 
3. PROGRAMA DA PROVA 
 
3.1. Proposto pelo aluno, em formulário próprio fornecido pela EAMCN, dele devem constar, no 
mínimo, duas obras, ou partes completas de obras, com carácter contrastante e de diferentes 
compositores 
 
3.2. Se o programa não atingir a duração mínima exigida no ponto 1.2., deve ser complementado 
com mais uma obra ou parte de obra. 
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3.3. É permitido que, do programa apresentado, cada uma das obras se reporte a uma formação 
instrumental diferente. 
 
3.4. Nenhuma alteração ao programa será aceite a menos de um mês da data de realização da 
prova. 
 
 
4. VERIFICAÇÃO DE ADMISSIBILIDADE 
 
4.1. Após recepção do formulário de candidatura, o Júri designado para a prova verificará  se o 
programa preenche os requisitos exigidos, atendendo a dois factores: 

a) a sua adequação aos conteúdos que são praticados na disciplina de Música de Câmara na 
EAMCN, designadamente ao nível do ano terminal; 

b) a sua adequação ao nível de proficiência exigido no 8º grau do Instrumento que o 
candidato toca. 

  
4.2. Em caso de não admissibilidade, por se considerar que o programa se afasta 
consideravelmente dos requisitos estabelecidos no ponto anterior, o Presidente do Júri solicita ao 
candidato nova seleção de peças, devendo fazer recomendações sobre o repertório. Neste caso o 
calendário para a realização da prova poderá ser ajustado. 
 
 
5. JÚRI e PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 
 
5.1. O Júri, designado pelo Director,  será constituído por cinco professores, incluindo o próprio 
Coordenador (ou alguém em sua substituição) que presidirá à sessão.  
 
5.2. Na avaliação da prova, o Júri adoptará os parâmetros de avaliação em vigor na classe, e de 
seguida explicitados, emitindo um classificação na escala de 0 a 20 valores. 

Parâmetros de avaliação e ponderações: 
Qualidade da execução e rigor de leitura  40% 
Capacidade de interacção no grupo  30% 
Técnica instrumental (individual)  20% 
Percepção auditiva 10% 

 
 
EAMCN, Abril de 2018 

	

 


