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A Prova de Equivalência à Frequência do 1.º Ciclo incide sobre as aprendizagens da disciplina de 

Expressões Artísticas, de acordo com o programa homologado, em cumprimento do Decreto-Lei nº 

139/2012 de 5 de julho na sua atual redação, do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, nos termos 

do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, e para cumprimento do  Despacho 

Normativo nº 3-A/2020, de 5 de março. 

 

 
 

Este documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 

I. Objeto de avaliação  

II. Características e estrutura da prova 

III. Critérios gerais de classificação 

IV. Material autorizado 

V. Duração 

 

I. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares da disciplina de Expressões Artísticas do 

1º Ciclo do Ensino Básico e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita e prática.  

A avaliação é realizada através de uma prova de duração limitada, só permite avaliar parte dos 

conhecimentos e das capacidades enunciados no Programa, mas a sua resolução implica a 

mobilização de aprendizagens constantes no Programa de 1º Ciclo. 

 



 

 

 

II. Caraterísticas e estrutura da prova 

A prova de Expressões Artísticas é constituída por uma componente prática (Expressão e Educação 

Musical e Expressão e Educação Dramática) e uma componente escrita (Expressão Plástica), 

correspondendo a classificação desta prova à média aritmética simples, arredondada às unidades 

das classificações das duas componentes. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da área. 

Os itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um 

dos conteúdos/temas do programa. 

Os itens/grupos de itens podem ter como suporte, por exemplo, imagens, textos e peças para 

construção de modelos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

 

 

CADERNO 1 

 

● 1.ª Parte  

Expressão e Educação Musical – Cotação de 30% 

- Experimentação, desenvolvimento e criação musical: 

● Desenvolvimento auditivo 

● Expressão e criação musical 

● Representação do som 

- Jogos de Exploração: 

● Voz 

● Corpo 

 
● 2.ª Parte 

Expressão e Educação Dramática – Cotação de 30% 

- Jogos de Exploração: 

● Espaço 

● Corpo 

● Voz  

- Jogos Dramáticos: 

● Linguagem verbal 

● Linguagem não verbal 

● Linguagem verbal e gestual 



 

 

 

CADERNO 2 

● 3.ª Parte 
 

Expressão e Educação Plástica – Cotação de 40% 

- Descoberta e organização progressiva de superfícies 

● Desenho 

● Construção 

- Exploração de Técnicas Diversas de Expressão  

● Pintura 

● Dobragem 

● Colagem 

 

III. 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. 

 

As questões visam avaliar a Experimentação, a Criação, a Exploração, a Dramatização, a Organização, 

a Construção e a Criatividade. 

 

As respostas consideradas completas, terão a cotação máxima, devendo estas ter as seguintes 

características: 

♦ estar adequada à questão colocada; 

♦ estar cientificamente correta. 

 

As respostas incompletas terão: 

♦ uma cotação inferior à cotação máxima, através da aplicação dos níveis de desempenho; 

♦ uma cotação tanto mais baixa quanto maior for o seu grau de afastamento em relação à 

resposta considerada cientificamente correta. 

 

As respostas erradas não terão qualquer cotação. 

 
IV. Material autorizado 

Expressão e Educação Musical  

Os alunos devem ser portadores do material que se indica de seguida: 

● Roupa desportiva adequada; 

● Calçado desportivo adequado. 

 
Expressão e Educação Dramática  

Os alunos devem ser portadores do material que se indica de seguida: 



 

 

● Roupa desportiva adequada; 

● Calçado desportivo adequado. 

 
Expressão e Educação Plástica 

Os alunos realizam a prova em papel branco A3 fornecido no momento da prova. 

Os alunos devem ser portadores do material que se indica de seguida: 

● Lápis de grafite  

● Apara-lápis 

● Borracha  

● Tesoura 

 

Material fornecido pela escola: 

● Cola em batom 

● Canetas de feltro  

● Lápis de cor 

● Lápis de cera 

● Papel de lustro 

 

V. Duração 

A prova tem duração de 90 minutos, sem tolerância: 

● Expressão e Educação Musical – 25 minutos (prova prática)  

● Expressão e Educação Dramática  – 20 minutos (prova prática) 

● Expressão e Educação Plástica – 45 minutos (prova escrita)  

 
 

 
 

 
 

 


