INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência
Expressões Artísticas

Abril 2018

Prova 23| 2018
1.º Ciclo do Ensino Básico
Prova: Escrita e Prática
O presente documento divulga a informação relativa à prova de equivalência à frequência
da disciplina de Expressões Artísticas, a realizar em 2018, nomeadamente:
 Objeto de avaliação;
 Caracterização da prova;
 Critérios gerais de classificação;
 Material;
 Duração.
1. Local de realização da prova
Escola Básica da Venda do Pinheiro
2. Objeto de avaliação
A prova final tem por referência o Programa da área disciplinar de expressões artísticas e
físico-motora, homologado pelo Despacho n.º 139/ME/1990, 16 de Agosto, e permite
avaliar conteúdos de expressão e educação plástica, expressão e educação musical e
expressão e educação dramática.
3. Caracterização da prova
Esta prova tem componente escrita, Caderno 1, cotada para 100 pontos, e componente
prática, Caderno 2 também cotada para 100 pontos. A classificação da prova corresponde
à média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações das duas
componentes. Na componente escrita, avaliam-se os conteúdos de expressão e educação
plástica com a seguinte organização: Grupo I - Desenho e Pintura e Grupo II - Recorte
colagem e dobragem. Na componente prática, de expressão e educação musical e de
expressão e educação dramática, a prova apresenta um único grupo com atividades que
integram a aplicação de conhecimentos nos seguintes domínios: jogos de exploração;
experimentação, desenvolvimento e criação musical e jogos dramáticos.
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4. Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir decorre da aplicação dos critérios de correção os quais
pretendem avaliar o grau de correção colocado na execução da tarefa, face ao requerido;
a criatividade apresentada no produto final e a expressividade colocada no seu todo.
5. Material
O aluno pode usar, como material: lápis de carvão; borracha; lápis de cor; canetas de
feltro; cola; tesoura e régua de 30 cm. O restante material a utilizar será fornecido pela
escola. É fornecida uma folha de rascunho ao aluno. Não é permitido o uso de corretor.
6. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos (60 minutos para a componente escrita e 30 minutos
para a componente prática).
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