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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 2022

Prova 46 / 1.ª Fase e 2.ª Fase Tipo de Prova: Prática Duração: 45 minutos

1.º Ciclo do Ensino Básico (Currículo regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho)

INTRODUÇÃO

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à
frequência do 1.º ciclo da disciplina de Educação Artística, a realizar em 2022, em
conformidade com o Currículo regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de
julho.

As informações sobre a prova apresentadas neste documento não dispensam a
consulta da legislação referida, do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória e das Aprendizagens Essenciais da disciplina.

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos a cada uma das
componentes da prova:

 Objeto de avaliação;
 Caraterísticas e estrutura da prova;
 Critérios de classificação;
 Material autorizado;
 Duração.

OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor relativos à disciplina

de Educação Artística do 1º Ciclo do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem

passível de avaliação, nomeadamente nas áreas de Artes Visuais, Expressão

Dramática, Dança e Música.
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CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos

programáticos das áreas da Educação Artística e é constituída por tarefas que

requerem um desempenho prático.

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

desempenho nas competências inerentes às quatro áreas da Educação Artística

(Artes Visuais, Expressão Dramática, Dança e Música).

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

domínios das Aprendizagens Essenciais e podem ter vários tipos de suporte, como,

por exemplo, imagens, texto, ficheiro áudio e alguns materiais reciclados.

A avaliação dos alunos nesta prova é feita fundamentalmente através de observação

direta com a utilização de um registo de observação do desempenho do aluno.

A prova é cotada para 100 pontos. A valorização relativa a cada uma das áreas

apresenta-se nos quadros seguintes.

Quadro 1- Valorização relativa a Artes Visuais

Área Domínios/Blocos Cotação
(em pontos)

Artes
Visuais

Apropriação e
reflexão

Observar os diferentes universos visuais
e mobilizar a linguagem elementar sobre
as artes visuais.

50
Interpretação e
comunicação

Dialogar sobre o que vê e o que sente,
compreender a intencionalidade dos
símbolos e apreciar diferentes
manifestações artísticas.

Experimentaçã
o e criação

Integrar a linguagem das artes visuais,
experimentar, escolher técnicas e
materiais para manifestar capacidades
expressivas e criativas.
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Quadro 2- Valorização relativa a Expressão Dramática

Quadro 3 - Valorização relativa à Dança

Área Domínios/Blocos Cotação
(em pontos)

Expressão
Dramática

Apropriação e
reflexão

Reconhecer diferentes formas de
usar a voz e o corpo para
caracterizar personagens.

20

Interpretação e
comunicação

Distinguir e estabelecer relação
entre acontecimento da vida real e
as situações dramáticas
desenvolvidas na aula.

Experimentação
e criação

Explorar e adequar as
possibilidades expressivas da voz
e do corpo em diferentes
contextos.
Transformar espaços e objetos na
construção de uma situação
distinta e com diferentes
intencionalidades.

Área Domínios/Blocos Cotação
(em pontos)

Dança

Apropriação e
reflexão

Distinguir diferentes possibilidades
de movimentação do Corpo,
diferentes formas de ocupar o
Espaço e adequar movimentos,
integrando diferentes elementos
do Tempo (velocidade, pulsação,
longo, rápido) e da Dinâmica
(pesado, leve, forte, fraco).

10Interpretação e
comunicação

Interpretar o seu papel
coreográfico, através de um
desempenho expressivo.

Experimentação
e criação

Recriar sequências de
movimentos apresentadas,
evidenciando capacidade de
exploração.
Construir e criar pequenas
sequências de movimentos e/ou
coreografias.
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Quadro 4 - Valorização relativa à Música

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.

MATERIAL

Sendo uma prova prática existem questões em que os enunciados serão explicados

oralmente ao aluno, e ser-lhe-á apresentado todo o material que pode utilizar,

incluindo ficheiros áudio.

DURAÇÃO
A componente prática tem a duração de 45 minutos.

Área Domínios/Blocos Cotação
(em pontos)

Música

Apropriação e
reflexão

Experimentar sons vocais,
explorar fontes sonoras diversas,
improvisar e criar pequenas
sequências melódicas.

20Interpretação e
comunicação

Interpretar e cantar diferentes
peças expressivas apresentadas
ou de sua autoria.
Tocar peças musicais suas ou
apresentadas.
Realizar e comunicar sequências
de movimentos corporais em
contextos musicais diferentes.

Experimentação
e criação

Comparar caraterísticas rítmicas,
melódicas, harmoniosas de
géneros diferentes.


	CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

