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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Educação Artística 2022 
 

 

     Prova 46                                                                         

 
     1.º Ciclo do Ensino Básico 
  

 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 1.º Ciclo 

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

 Tipologia da prova (Prática): 

a) Objeto de avaliação 

b) Características e estrutura da prova 

c) Critérios gerais de classificação 

d) Material 

e) Duração 

 
 

 

Tipologia da prova (Prática) 

A prova inclui itens de desenho, pintura e itens práticos.   

 

 

a) Objeto de avaliação 

A prova tem como referência o programa de Educação Artística do Ensino Básico e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação, numa prova prática de duração limitada. As áreas a avaliar são Artes 

Visuais, Dança, Dramática/Teatro e Música. 

 

 

b) Características e estrutura da prova 

A prova é constituída por um conjunto de tarefas de Educação Artística. Constitui a componente prática 

relativamente aos domínios de Artes Visuais (Grupo I), Música (Grupo II), Dança (Grupo III) e 

Dramática/Teatro (Grupo IV). 

O aluno realiza a parte prática a partir dos elementos fornecidos no enunciado e utilizando objetos e materiais 

que estarão à sua disposição. 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

A cotação total da prova é de 100 pontos. 

 

 



Página2 |2 

 
 

A valorização relativa dos temas apresenta-se no seguinte quadro: 

 

Grupo Domínios/Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

I Artes Visuais: técnicas de desenho, pintura, recorte, colagem e 
construção. 

25 

II 
 

Música: Exploração da voz, reproduzir pequenas melodias com 
percussão corporal,  identificação de instrumentos. 

25 

III Dança: Exploração das possibilidades motoras e expressivas do 
corpo em diferentes atividades. 

25 

IV 
Dramática/Teatro: Jogos Dramáticos e mímica.  

25 

 

 

c) Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir em cada desempenho resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item. 

Sempre que o aluno não realiza a tarefa é classificado com zero pontos. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo relativos a cada item implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. 

 

 

d) Material 

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

Deverá usar, quando solicitado lápis de cor (cores variadas/12 cores), lápis de carvão, borracha e régua. 

O aluno deverá ter disponível para a realização do Caderno 1, o seguinte material: 1 copo de papel branco 

com um pequeno furo na base; uma folha de papel azul (A5); cartolina branca (A5); cordão (50 cm 

aproximadamente); 1 conta; canetas de feltro; tesoura e um tubo de cola líquida. 

Não é permitido o uso de corretor.  

 

 

e) Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 


