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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA — 2021 Despacho Normativo n.º 10-A/2021 de 22 de março 
 
  

Disciplina: Expressões Artísticas Código: 23 

 
 

1.º Ciclo do Ensino Básico 2021 

Duração da Prova: 90 minutos Tipo de Prova: Escrita + Prática   

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 4.º ano de escolaridade 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Expressões Artísticas, a realizar em 2021, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova (características, estrutura e critérios gerais de classificação) 

 Material  

 Duração 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO

A prova de equivalência à frequência tem por referência o Programa do 1º Ciclo da Expressão e Educação Dramática, 

Expressão e Educação Musical e Expressão Educação Plástica, permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova escrita e prática de duração limitada, nos domínios da Improvisação de Sons e Gestos, da Entoação de 

Canções, do Batimento de Ritmos, do Desenho, da Pintura e do Recorte.

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA

A prova é constituída pela parte escrita e pela parte prática.  

A cotação total (escrita e prática) é para 100 pontos. 

 

Parte escrita 

O aluno realiza a parte escrita da prova no enunciado. 

Nesta prova, avalia-se a aprendizagem, nos domínios, da disciplina de Expressão e Educação Plástica e inclui duas 

partes (A e B). 

A Parte A é constituída por uma atividade de desenho e pintura onde se avalia o desenho, uso e manipulação do 

material de cor. 

A parte B é constituída por uma atividade de uso e manipulação da tesoura e avalia-se o recorte e a colagem. 

Parte prática 

Nesta prova, avalia-se a aprendizagem, nos domínios, das disciplinas de Expressão e Educação Dramática e da 

Expressão e Educação Musical e inclui duas partes (A e B). 

A Parte A é constituída por uma atividade de exploração e improvisação onde se avalia os gestos e sons ligados à 

leitura. 
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A parte B é constituída por uma atividade de exploração no domínio do corpo e da voz e avalia-se a entoação de 

uma canção e o batimento do ritmo. 

A distribuição da cotação pelos domínios, na prova, apresenta-se no Quadro 1. 

Partes Domínios Cotação (em pontos) 

Escrita 

 

 

A 

 

B 

Desenho  

Uso do material de cor  

Uso da tesoura (recorte respeitando 

os contornos)  

Colagem 

60 

Prática A 

B 

Leitura de texto  

Improvisação de sons e gestos a 

partir de um texto 

 Entoação de uma canção  

Batimento do ritmo com palmas 

40 

 

MATERIAL

O aluno pode utilizar caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, lápis de carvão, borracha, afia, canetas de feltro, 

lápis de cor, tesoura, cola. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. 

Não é permitido o uso de corretor, para correção de qualquer resposta, devendo riscar, em caso de engano. 

 

DURAÇÃO

A prova tem a duração de 90 minutos distribuídos da seguinte forma: 

 Parte escrita – 60 minutos 

Parte Prática – 30 minutos 

 

 

  


