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INFORMAÇÃO- PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
INFORMAÇÃO- PROVA A NÍVEL DE ESCOLA 

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

(Despacho Normativo n.º 3-A2020 de 5 
março) 

Decreto-Lei n.º 14-G_2020 de 13 de abril) 

DISCIPLINA: Complemento à Educação Artística-Educação Estética e 
Artística 
CÓDIGO: 23 

 2020 

 

1. INTRODUÇÃO 

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

Complemento à Educação Artística, a realizar em 2020, nomeadamente:  

• Objeto de avaliação; 

 • Características e estrutura da prova; 

 • Critérios gerais de classificação; 

 • Material; 

 • Duração. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor e das Apren-

dizagens Essenciais do 3º Ciclo do Ensino Básico. 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

Esta prova de tipologia prática implica a realização de tarefas objeto de avaliação performativa, em 

situação de organização individual ou em grupo, a manipulação de materiais, instrumentos e equipamen-

tos, com eventual produção escrita, que incide sobre o trabalho prático e ou experimental produzido, im-

plicando a presença de um júri e a utilização, por este, de um registo de observação do desempenho do 

aluno.  

Tem por referência as áreas de Competências do Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada, incidindo sobre os 

domínios da Apropriação/Reflexão, Interpretação/Comunicação e da Experimentação/Criação, e mobiliza, 

nomeadamente, as seguintes capacidades: 

• Elaborar e interpretar representações gráficas; 

• Compreender e aplicar conceitos; 

• Desenvolver aptidões técnicas e manuais; 

• Promover o entendimento do mundo visual e tecnológico; 

• Desenvolver a capacidade de resolver problemas;  

• Promover a perceção e a capacidade de intervenção. 

 

 

 

X 



                                           

                                      

                                                                                                                                                      
Página 2 de 3 

 

 

 

Quadro 1 — Domínios e conteúdos 

Domínios  Conteúdos 

Experimentação e Criação 

 

Interpretação e Comunicação 

 

Apropriação e Reflexão 

 

Método de resolução de problemas; 

Representação de ideias/objetos; 

Sistemas de representação – planificação rigorosa; 

 

Comunicação visual – Representação gráfica/ expres-

são; 

 

Processos de utilização de ferramentas/utensílios/ma-

teriais na construção de uma maquete; 

 

Desenho rigoroso – Representação técnica; 

Técnicas de medição. 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova tem modalidade prática e é realizada em folha de papel e cartolina de formato A3, material fornecido 

pelo estabelecimento de ensino. 

A prova inclui itens de representação e de construção. 

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(Percentagem) 

Representação 

e 

 Construção 

 

Desenho/esboço de projeto 1 20  

Construção de maquete/modelo 3 20 a 30 

Pintura 1 10 
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4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

A classificação das respostas aos itens cujos critérios se apresentam organizados por níveis de desempenho 

resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da aplicação dos critérios de 

desvalorização definidos para situações específicas.  

Nos itens cuja resposta pode envolver a apresentação de traçados e/ou construções geométricas, os critérios 

de classificação das respostas apresentam-se organizados por etapas e/ou níveis de desempenho. A cada 

etapa e/ou a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  

Para avaliação das atividades de representação e construção são tidos em conta os seguintes parâmetros: 

- Cumprimento e criação das diversas fases do projeto; 

- Aplicação de clareza e rigor; 

- Utilização correta das diversas ferramentas e utensílios; 

- Utilização correta de técnicas, materiais e meios adequados nas várias fases; 

- Rigor técnico.  

 

5. MATERIAL  

O aluno pode utilizar durante a realização da prova prática o seguinte material:  

• caneta preta ou azul de tinta indelével; 

• canetas de feltro / lápis de cor; 

• lápis de grafite: mina dura e mina mole; 

• borracha / apara-lápis; 

• régua / esquadro; 

• compasso; 

• tesoura e cola celulósica. 

Não é permitido o uso de corretor. 

6. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 45 minutos, sem tolerância.  

Informação de Prova elaborada em reunião de departamento de 20/05/2020  

 

Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico a 26/05/2020 

A Presidente do Conselho Pedagógico 
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