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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Educação Artística (Prova Prática)  2022 

Prova 46 

 
1º Ciclo do Ensino Básico     (Despacho Normativo n.º7-A/2022, de 24 de março de 2022) 

 

 
1. Introdução 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência de 

Educação Artística, do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

 
2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e 

as Aprendizagens Essenciais e permite avaliar o conjunto de conhecimentos e 

aprendizagens desenvolvidos no 1.º ciclo do ensino básico, passíveis de avaliação 

numa prova prática de  duração limitada, incidindo sobre os três domínios de referência: 

a. Apropriação e Reflexão 

b. Interpretação e Comunicação 

c. Experimentação e Criação. 
 
 

 
3. Características e estrutura  

Prova prática, com registo escrito, cuja resolução implica a manipulação de materiais 

e instrumentos específicos e que incide sobre o trabalho prático produzido, integrando 

os domínios previstos nas Aprendizagens Essenciais. 

O aluno realiza a prova em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino 

(modelo oficial). 
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A prova é constituída por um caderno, num total de quatro grupos.  

A prova é cotada para 100 pontos.  

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

 

 
Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios 

Prova/Grupos 

Educação 

Artística 

Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

Grupo I 

Artes Visuais 
APROPRIAÇÃO E 

REFLEXÃO 
 
 
 

INTERPRETAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO 

 
 
 

EXPERIMENTAÇÃO 
E CRIAÇÃO 

 
 

25 

Grupo II 

Expressão 

Dramática/Teatro 

 

25 

Grupo III  

Música 

 

25 

Grupo IV 

Dança 

 

25 

 

 

4. Critérios gerais de classificação 

Esta prova, sendo prática, implica a prestação das tarefas perante a presença de 

professores classificadores que, em tempo real, observam e registam o desempenho do 

aluno, segundo os critérios estabelecidos. 

Os critérios de classificação da prova decorrem da tipologia dos grupos que a integram. 
 

 
A classificação final corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, 

das                                   classificações das duas tarefas expressas em escala percentual de 0 a 100. 

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

com zero  pontos. 

Para a realização desta prova serão disponibilizados, atempadamente o Guião do 

Aplicador, os Critérios de Classificação e as Fichas de Registo da Observação. Antes de 

o aluno iniciar a prova, o professor aplicador deve preparar o espaço e os materiais 

necessários, de acordo com o esquema definido no Guião do Aplicador. 
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5. Material  

O aluno deve ser portador do seguinte material: caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta indelével, lápis de grafite, borracha, régua graduada, lápis de cor, marcadores, 

compasso, tesoura, cola e papel cavalinho. 

 

6. Duração  

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 

 

 

 


