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Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e S. João dos Montes 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Educação Artística        Maio de 2022 

Prova 46 | 2022 

1º Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência da frequência do 1º ciclo 

da disciplina de Educação Artística, a realizar em 2022, nomeadamente:  

● Objeto de avaliação 

● Caracterização da prova 

● 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 e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova prática de duração limitada. 

 

Prova Objeto de avaliação 

Os conhecimentos e competências identificados nos seguintes 

domínios/áreas/temas 

Educação  

Artística  

(46)  

Música,  

Expressão  

Dramática/Teatro, 
Dança,  

Artes Visuais 

 

Apropriação e Reflexão  

 

Interpretação e Comunicação  

 

Experimentação e Criação 
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Caracterização da prova 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos das 

várias áreas curriculares nela incluídas. 

A prova é constituída por duas partes: A e B. 

Na parte A, avalia-se a aprendizagem na área de Expressão Plástica. 

A prova é escrita e implica a realização de um registo bidimensional ou tridimensional com utilização 

de diferentes materiais, sendo avaliado o produto final. Nesta parte, o aluno realiza a prova no 

enunciado. 

Na parte B avaliam-se interdisciplinarmente as aprendizagens de Expressão e Educação Dramática 

e Expressão e Educação Musical. 

A prova é prática, contendo o enunciado um conjunto de instruções necessárias à execução das 

várias tarefas: dramatização de texto/situação, aplicando ações com estímulos emotivos, sensoriais 

e/ou sonoros e criação de personagens de acordo com enunciado fornecido. 

Cada prova é cotada para 100 pontos, sendo a classificação final a média aritmética das duas. 

A valorização relativa das várias áreas curriculares apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização relativa das áreas curriculares 

Partes Área curricular Cotação 

(em pontos) 

A Expressão Plástica 50 

  

B 

Expressão e Educação Musical 25 

Expressão e Educação Dramática 25 
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5. Material 

No preenchimento do cabeçalho o aluno pode usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta azul ou preta. 

  

Parte A 

O aluno realiza a prova em folha de papel de desenho, em formato A3 (42 cm x 29,7 cm), com 

cabeçalho impresso. 

O aluno deve ser portador do seguinte material: 

- lápis B ou HB 

- borracha branca 

- afia com reservatório 

- lápis de cor ou de cera (mínimo 6 cores) 

- 1 revista 

- tesoura 

- cola para papel 

Não é permitido o uso de corretor 

  

Parte B 

O material necessário à realização da parte B será colocado à disposição do aluno pelo professor, 

competindo ao respetivo Departamento Curricular a disponibilização do mesmo e à direção da 

escola a distribuição atempada aos docentes. 

6. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância: 

 - Parte A – 60 minutos 

 - Parte B – 30 minutos 
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O aluno não poderá exceder o tempo máximo previsto, podendo sair da sala após a conclusão da 

prova. 

A Parte B será executada individualmente, sem a presença dos restantes examinados. 

  

 


