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INFORMAÇÃO — PROVA 

DISCIPLINA: Expressões Artísticas  

PROVA (Código): 23  

1.º Ciclo do Ensino Básico 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 1.º 

Ciclo da disciplina de Expressões Artísticas, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares 

do Ensino Básico de Expressões Artísticas e Aprendizagens Essenciais) e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova prática/escritade duração limitada. 

Nesta prova, serão avaliados os conteúdos lecionados ao longo do ciclo. 

De acordo com os documentos curriculares em vigor, os alunos devem ser capazes de 

estabelecer conexões entre diferentes conceitos. Neste sentido, a prova reflete uma visão 

integradora e articulada dos diferentes conteúdos da disciplina. 

 

Caracterização da prova 

A prova é realizada  no próprio enunciado. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e 

gráficos. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas ou dos respetivos 

conteúdos nos documentos curriculares. 

As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a mais 

do que um dos temas. 

A prova é cotada para 100 pontos. 
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A prova inclui itens de seleção (por exemplo, associação/correspondência) e itens de construção 

(por exemplo, resposta curta e resposta restrita). 

   O aluno realiza a prova no enunciado. 

A prova apresenta dois cadernos (Caderno 1 e Caderno 2). A prova reflete uma visão integradora 

e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da Área de Expressões Artísticas. 

No Caderno I, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Expressão e Educação Plástica. Integra 

atividades que constituem o suporte de itens de seleção e de itens de construção, relacionadas 

com os conteúdos programáticos da referida disciplina. 

No Caderno II, avalia-se a aprendizagem no domínio da Expressão e Educação Musical e da 

Expressão e Educação Dramática. Este grupo inclui duas partes (A e B).  

A Parte A e a Parte B integram atividades que constituem o suporte de itens relacionadas com 

os conteúdos programáticos das referidas disciplinas. 

A valorização relativa dos domínios apresenta-se no Quadro 1.   

A distribuição da cotação pelos domínios na prova apresenta-se no Quadro seguinte. 

   Itens de resposta Cotação 

(em pontos) 

Caderno 1: 

Compreensão das artes no contexto 

Apropriação da linguagem elementar das artes 

Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação 

 

Caderno 2: 

Compreensão das artes no contexto 

Apropriação da linguagem elementar das artes 

Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação 

Jogos de exploração 

Jogos dramáticos 

 

50 pontos 

 

 

 

 

50 pontos 
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Critérios Gerais de Classificação 

Caderno 1  

1. 1 ponto por cada correspondência correta.  1x7=7 pontos 

2. Identifica corretamente todas as cores reconhecendo a direita e a esquerda. 16 pontos                                   

 Identifica 2 cores primárias e 2 secundárias reconhecendo a direita e a esquerda. 12 pontos 

Identifica corretamente as cores mas não reconhece a direita e a esquerda. 12 pontos 

 Identifica 2 primárias e 2 secundárias mas não reconhece a direita e a esquerda.8 pontos 

Não identifica as cores nem a direita nem a esquerda. 0 pontos 

2.1 Identifica a estação do ano e associa-a ao símbolo correto. 3x4= 12 pontos 

3. Recorta corretamente. 5 pontos 

3.1 Constrói uma composição identificável. 10 pontos 

Não se identifica a figura. 0 pontos 

Caderno 2 

Expressão e Educação Musical  

4. 1 ponto por cada instrumento identificado corretamente. 1x6=6 pontos  

5. 1 ponto por cada som identificado corretamente. 1x6=6 pontos 

6. Canta com sentido rítmico. 10 pontos 

Não canta com sentido rítmico. 0 pontos 

Caderno 2 

Expressão e Educação Dramática  

7. 2 pontos  por cada emoção exprimida  de forma inequívoca. 2x4=8 pontos 

8.  3  pontos por cada leitura feita respeitando o estado de espírito pedido. 3x3= 9 pontos 
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9. Dramatiza com criatividade as personagens quer ao nível verbal quer não verbal. 11 pontos 

Dramatiza sem criatividade as personagens quer ao nível verbal quer ao nível não verbal. 5 

pontos 

Não dramatiza. 0 pontos 

 

Material 

O aluno deve usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta preta. 

O uso de lápis de carvão só é permitido nos itens em que essa indicação é dada, nomeadamente, 

naqueles que envolvam a utilização de material de desenho. 

Para a realização da prova é necessário o seguinte material: 

- caneta ou esferográfica de tinta preta; 

- lápis de carvão; 

- borracha; 

- lápis de cor (12 cores); 

- cola; 

- tesoura. 

As respostas são registadas no enunciado da prova.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

E+P= 90 minutos 

 

Proposta em Departamento a: 

     /     /2020 

 
Aprovado em Conselho Pedagógico: 

     /     /2020 
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Coordenador de Dep..:_____________ 

Docentes: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Presidente do Conselho Pedagógico: 

________________________________ 

 

Afixado em:      /     /2020 

 


