Agrupamento de Escolas
Patrício Prazeres
INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

2021

Prova 46

4.º Ano de Escolaridade

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino básico da
disciplina de educação artística a realizar em 2021, nomeadamente:
 Objeto de avaliação
 Caracterização e estrutura da prova
 Critérios gerais de classificação
 Duração
 Material

Objeto de avaliação
A prova tem por referência O Perfil dos Alunos à Saida da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens
Essenciais de Educação Artística – Música , Dança, Expressão Dramática / Teatro e Artes Visuais.
Artes Visuais
 Fazer uma dobragem.
Expressão Dramática/Teatro
 Utilizar um fantoche.
 Elaborar uma história em diálogo, a partir de uma ilustração e de um objeto.
Música
 Identificar sons isolados naturais e artificiais.
 Identificar ambientes sonoros naturais e artificiais (da natureza e do meio próximo).
Dança
 Utilizar movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo professor.
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Caracterização e estrutura da prova
 A prova apresenta quatro Expressões diferentes (Música , Dança, Expressão Dramática / Teatro e Artes Visuais).
 A prova é cotada para 100 pontos, distribuídos pelas quatro Expressões.

Expressões

Cotação
(em pontos)

Artes Visuais

25 pontos

Expressão Dramática/Teatro

25 pontos

Música

25 pontos

Dança

25 pontos

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada atividade resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de
classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
Os critérios de classificação da prova podem apresentar-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível
de desempenho corresponde uma dada pontuação.
Ao não cumprimento de uma atividade será atribuida a cotação de zero pontos.

Duração
A prova tem a duração de 45 minutos.

Material
O aluno pode usar, como material:
Lápis de carvão, borracha, apara-lápis, lápis de cor, canetas de feltro, cola e tesoura.
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