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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 

Ano letivo 2019/2020 
 
1.º Ciclo – 4.º Ano             Disciplina: Expressões Artísticas 
 
MODALIDADE: Escrita e prática            PROVA 23  1.ª e 2.ª fases 

 
 

1. Introdução 

A Prova de Equivalência à Frequência na disciplina de Expressões Artísticas enquadra-se no âmbito 

do estipulado no ponto 1 do art.º 23 Despacho Normativo n.º 3-A/2020 de 5 de março. 

Com esta informação pretende-se dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de 

avaliação externa, as aprendizagens que serão objeto de avaliação, assim como a estrutura, os 

critérios gerais de avaliação, o material a utilizar e a duração da prova. 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova de equivalência à frequência tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, e ainda as Aprendizagens Essenciais, enquanto denominador curricular comum. 

Esta prova permite avaliar a aprendizagem passível de uma prova escrita e de uma prova prática 

de duração limitada. 

Inclui conteúdos abrangendo as três áreas curriculares que integram as Expressões Artísticas e os 

respetivos domínios. 

Áreas Curriculares Domínios 

Expressão e Educação 

Plástica 

 

Experimentação e criação 

Expressão e Educação 

Musical 

- Experimentação e criação 

- Interpretação e comunicação 

Expressão e Educação 

Dramática 

- Experimentação e criação 

- Interpretação e comunicação 
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3. Características e estrutura 

A prova é constituída por 2 cadernos, abrangendo os 3 domínios: Expressão e Educação Plástica, 

Expressão e Educação Musical e Expressão e Educação Dramática. 

O Caderno 1 constitui a componente escrita e pretende avaliar o aluno relativamente à área da 

Expressão e Educação Plástica (Grupo I). O aluno realiza esta prova na folha no enunciado. 

O Caderno 2, que tem por objetivo avaliar as aprendizagens nas áreas de Expressão e Educação 

Musical e Dramática, pretende consubstanciar a componente prática da prova. O aluno executará 

esta parte da prova a partir dos elementos fornecidos no enunciado. 

 

4. 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, previsto na 

grelha de classificação. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

Se for apresentada mais do que uma resposta ao mesmo item, só é classificada a resposta que 

surgir em primeiro lugar. 

A cotação total da prova é de 100 pontos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Valorização relativa dos domínios 

 

Grupos Áreas Curriculares Domínios Cotação dos 

domínios 

Cotação total 

I 
Expressão e 

Educação Plástica 

Experimentação e 

criação 
40 40 pontos 

II 
Expressão e 

Educação Musical 

Experimentação e 

criação 
15 

30 pontos 
Interpretação e 

comunicação 
15 

III 
Expressão e 

Educação Dramática 

Experimentação e 

criação 
15 

30 pontos 
Interpretação e 

comunicação 
15 
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5. Material autorizado 

Os alunos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material 

de desenho. 

Para a componente escrita de Expressão e Educação Plástica é ainda necessário que o aluno 

seja portador do seguinte material de desenho: 

● lápis; 

● borracha; 

● afia-lápis; 

● régua; 

● canetas de feltro; 

● lápis de cor; 

● lápis de cera; 

● tesoura; 

● stick de cola; 

Não é permitido o uso do corretor. 

 

6. Duração 

A prova tem a duração limite de 90 minutos, repartidos em 2 momentos de 45 minutos, com um 

intervalo de 15 minutos entre o caderno 1 e caderno 2.  
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