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INFORMAÇÃO – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Disciplina: Educação Artística
Prova 46 | PROVA PRÁTICA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova de equivalência à
frequência do 1.º Ciclo da disciplina Educação Artística:
• Objeto de avaliação
• Caraterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Material
• Duração
Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais de Educação Artística – Música, Dança, Expressão Dramática/ Teatro e Artes Visuais do 1.º
Ciclo do Ensino Básico.
Caracterização da Prova
A prova é cotada para 100 pontos, distribuídos pelas quatro componentes da Educação Artística, de
acordo com o Quadro 1.
A prova é realizada no enunciado.
Quadro 1 — Distribuição da cotação
Objetivos/ Conteúdos
Componente Prática
Artes Visuais

Ou

•

Representar excertos de obras literárias lidas ou ouvidas através de
banda desenhada ou desenho e ilustração.

•

Reproduzir figuras através da observação de modelo (desenho à vista)

Cotação
(em pontos)
100
25

25

Música
•

Executar composições musicais recorrendo ao corpo

•

Identificar instrumentos musicais.
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Expressão Dramática/ Teatro
• Dramatizar em diferentes emoções/ sons
•

Reproduzir o poema utilizando registos propostos/ diferentes emoções

•

Dança
Utilizar movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo
professor.

25

25

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da observação dos níveis de desempenho.
O não cumprimento de uma atividade é cotado com zero pontos.
Material do aluno:
•

Caneta ou esferográfica de tinta indelével preta ou azul;

•

Lápis de grafite

•

Borracha

•

Afia

•

Régua graduada

•

Lápis de cor

As respostas são registadas no enunciado da prova, fornecida pelo estabelecimento de ensino.
Não é permitido o uso de corretor.
Duração
A prova tem a duração de 45 minutos, sem período de tolerância.
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