
 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS                                                                     2021 

Prova 23  

4.º Ano de Escolaridade 

 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lein.º55/2018, de 6 de julho, e na Carta de Solicitação 

n.º1/2018, de 2 de novembro, a avaliação externa tem como referenciais de base o Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º143, de 26 de julho. 

 
1- OBJETO DE AVALIAÇÃO  
  
A prova tem por referência o Programa de Expressões Artísticas em vigência e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita e prática, de duração limitada. 

 

Expressão e Educação Plástica  

Descoberta e organização progressiva de superfícies: 

       Atividades gráficas sugeridas 

       Desenho livre  
 
Exploração de técnicas diversas de expressão 

      Recorte, colagem e dobragem. 
 

Expressão e Educação Dramática 

Jogos dramáticos 

 Linguagem Verbal  

 Linguagem não verbal 
 

Expressão e Educação Musical  

 
Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical: 

       Desenvolvimento auditivo. 
 
 
 
 
 
 



2- CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA  
 
- PROVA ESCRITA / PROVA PRÁTICA 
 
A prova é constituída por uma componente escrita (domínio da Expressão e Educação Plástica) e uma 

componente prática (domínio da Expressão e Educação Dramática e Musical). 

O aluno realiza a prova escrita no enunciado.  

A prova escrita apresenta entre 3 a 4 itens. A prova prática implica a manipulação de materiais com 

eventual produção escrita. Contém entre 1 a 2 itens. Reflete uma visão integradora e articulada dos 

diferentes conteúdos programáticos desta disciplina em Expressão e Educação Plástica, Dramática e 

Musical. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Quadro 1 -Valorização relativa dos domínios 

 Cotação (em pontos) 

                              Expressão e Educação Plástica 

 
60 

Expressão e Educação Dramática 

 
20 

                              Expressão e Educação Musical 

 
20 

TOTAL: 100 pontos 

Nota: A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresenta-se no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Tipologia e cotação 

Domínios 
Cotação por item 

(em pontos) 

Expressão e Educação Plástica 60 

 

Recorte, colagem e dobragem 
 

20 

Capacidade de organização do espaço 20 

Originalidade na apresentação e conceção dos trabalhos 20 

Expressão e Educação Dramática 20 

 
Recitar um poema. 

 
20 

Expressão e Educação Musical 20 

 Reconhecer os sons da natureza e distinguir as vozes dos animais 20 

Total 100 

 

 



3- CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO  
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 
de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro previsto na grelha de 
classificação. 
 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada, se for 

possível identificar, inequivocamente, o item a que diz respeito. 

Nos itens de construção, resposta curta, as respostas corretas são classificadas com a cotação total do 

item e as respostas incorretas são classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a 

classificações intermédias.  

Nos itens de resposta restrita, o afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta 

seja classificada com zero pontos. Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos 

elementos considerados corretos, ou se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação 

objetiva dos elementos solicitados, é atribuída a classificação de zero pontos. 

Nos itens de seleção, correspondência/ associação ou escolha múltipla, haverá cotação para cada 

correspondência/associação ou escolha e serão aceites as que estiverem corretas. Os critérios de 

classificação dos itens de associação /correspondência apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 
4- MATERIAL  
 
O aluno pode usar: lápis de carvão, borracha, apara-lápis, caneta de tinta indelével preta ou azul, lápis de 
cor, lápis de cera, régua graduada, cola e tesoura.  
 
Não é permitido o uso de corretor. 

 
 
5- DURAÇÃO 
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 
Componente escrita - 60 minutos 

Componente prática - 30 minutos 

 

Entre a componente escrita e a componente prática haverá um intervalo de 20 minutos. A prova escrita é 

recolhida ao fim de 60 minutos e a prova prática ao fim de 30 minutos. 

 
 


