INFORMAÇÃO – PROVA FINAL DE CICLO DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FÍSICO MOTORAS - 2017
1.º Ciclo do Ensino Básico

1. Introdução
O presente documento divulga as características da prova final de equivalência à frequência do 1º
ciclo do ensino básico, da área curricular de Expressões, a realizar em 2017 pelos candidatos
autopropostos.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
•
•
•
•
•

Objeto de avaliação;
Características e estrutura;
Critérios de classificação;
Material;
Duração.

2. Objeto de avaliação
A prova de Expressões Artísticas e Físico Motoras é constituída por componente teórica (expressão e
educação plástica) e componente prática (expressão e educação musical e expressão e educação
dramática).
Esta prova tem por referência o Programa de Expressões do ensino básico e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação em prova de duração limitada, nos domínios a seguir referidos.
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.
Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios e respetiva cotação
Domínios a avaliar na
Cotação
Domínios a avaliar na
prova escrita
(em pontos)
prova prática
Corpo
Corpo
15

Cotação
(em pontos)
15

Espaço

15

Voz

15

Forma

10

Espaço

15

Materiais

15

Objetos

10

Desenho

15

Instrumentos

15

Pintura

15

Som

15

Ilustração

15

Dramatização

15

Cada uma das componentes (teórica e prática) da prova, é cotada em 100 pontos
A classificação desta prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das
classificações das duas componentes.

3. Caracterização da prova
Componente teórica
O aluno realiza a prova de expressão e educação plástica, no enunciado.
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da área
curricular e apresenta sete grupos de itens (referidos no quadro 1).
A prova escrita inclui itens de seleção (escolha múltipla; associação/correspondência e ordenação)
e itens de construção (resposta curta e resposta restrita).
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Componente prática
Serão propostos ao aluno exercícios no âmbito da expressão e educação musical (15 minutos) e no
âmbito da expressão e educação dramática (15 minutos).

4. Critérios 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. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode
ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente
a(s) resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta
que surgir em primeiro lugar.
A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta escrita integralmente
em maiúsculas é sujeita a uma desvalorização de dois pontos.
No presente ano letivo, na classificação da prova, apenas será considerada correta a grafia que
seguir o que se encontra previsto no Acordo Ortográfico de 1990 (atualmente em vigor).
Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se
organizados por níveis de desempenho.
Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de desempenho,
as respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas incorretas são
classificadas com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias.
O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero
pontos.

5. Material
O aluno realiza a prova teórica no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita,
caneta de tinta preta.
O uso de material de desenho e pintura (lápis de grafite, borracha e lápis de cor) só é permitido nos
itens em que essa indicação é dada. O aluno deve ser portador do material atrás referido.
Não é permitido o uso de corretor.

6. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, distribuídos da seguinte forma:
• Prova escrita – 60 minutos;
• Prova prática – 30 minutos.
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7. Data e Hora
A prova realizar-se-á na escola sede do agrupamento:
• 3 de julho (2.ª feira) – 14h30

A Coordenadora do Departamento de 1.º Ciclo
________________________________
(Maria Teresa Mousinho)
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