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Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora, Matosinhos  

Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Básico 

INFORMAÇÃO PROVA DE EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FÍSICO MOTORAS         2016                                                                                                                                                 

4º ANO DE ESCOLARIDADE (DECRETO-LEI N.º 139 / 2012, DE 5 DE JULHO) 

Prova 23 (prova escrita/prática)                                          Duração: 75+15 minutos 

1.ª fase / 2ª fase 

 

Objeto de avaliação 

A prova de equivalência à frequência do 1.º ciclo de Expressões Artísticas e Físico Motoras tem 

por referência o Programa de Expressão e Educação Plástica, Expressão e Educação Musical 

Expressão e Educação Dramática do 1º ciclo do ensino básico e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação, nomeadamente na aplicação de conhecimentos nestas áreas. 

 

 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por duas componentes. A componente escrita corresponde à Expressão e 

Educação Plástica. A componente prática corresponde à Expressão e Educação Musical e à 

Expressão e Educação Dramática. 

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

áreas das Expressões Artísticas. 

O aluno deve mobilizar estratégias e conteúdos que permitam evidenciar o nível de desempenho 

nas competências inerentes às três áreas das Expressões Artísticas. 

Os itens envolvem a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos blocos do 

Programa. 

Os itens podem ter vários tipos de suporte, como, por exemplo, imagens, texto, ficheiro áudio e 

alguns materiais reciclados. 

Cada componente é cotada para 100 pontos. 

A valorização relativa a cada uma das áreas apresenta-se no quadro seguinte. 

 



 

 

2 / 4 

 

 

 

Quadro 1 – Valorização relativa das áreas 

Áreas Cotação em pontos 

Expressão e Educação Plástica 100 

Expressão e Educação Musical 
100 

Expressão e Educação Dramática 

 

Nos seguintes quadros 2, 3 e 4 apresentam-se respetivamente a valorização por bloco relativa à 

Expressão e Educação Plástica, Expressão e Educação Musical e Expressão e Educação 

Dramática. 

 

 

Quadro 2- Valorização relativa a Expressão e Educação Plástica 

Expressão e Educação Plástica 
Cotação em 

pontos 

Bloco 1: Descoberta e organização progressiva de volumes 35 

Bloco 2: Descoberta e organização progressiva de 
superfícies 

35 

Bloco 3: Exploração de técnicas diversas de expressão 30 

 

 

 

Quadro 3- Valorização relativa a Expressão e Educação Musical 

Expressão e Educação Musical 
Cotação em 

pontos 

Bloco 1 – Jogos de Exploração 25 

Bloco 2 – Experimentação, desenvolvimento e criação musical 25 
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Quadro 4- Valorização relativa a Expressão e Educação Dramática 

Expressão e Educação Dramática Cotação em pontos 

Bloco 1 - Jogos de exploração 25 

Bloco 2 - Jogos dramáticos 25 

 

 

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. No entanto, 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. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente 

a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a 

resposta que surgir em primeiro lugar. 

 

Itens de construção  

Construção 

A cotação total do item só é atribuída ao trabalho em que a sequência apresentada esteja 

integralmente correta e completa. 

 

Itens de seleção 

Ordenação 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja 

integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

–– seja apresentada uma sequência incorreta; 

–– seja omitido qualquer um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 
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Material  

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta preta ou 

azul indelével. 

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

construções que envolvam a utilização de material de desenho. 

Em ambas as componentes é fornecido ao aluno no momento da prova, todos os materiais 

necessários à elaboração das mesmas. 

 

Duração 

A Prova de Equivalência à Frequência é constituída por duas componentes, escrita e prática, 

tendo a primeira a duração de setenta e cinco minutos e segunda quinze minutos. É obrigatória a 

realização de ambas as provas.  

Cada uma das provas é cotada para 100%. A classificação da prova corresponde à média 

aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações das duas componentes. 


