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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

COMPLEMENTO À 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 
 
Tipo de Prova: Prática 

3.ºCiclo do Ensino Básico 
 
  

Código de Prova – 97 
 
Duração da Prova: 45 m 

Esta prova é aplicável na íntegra a alunos com regime jurídico de Educação Inclusiva. 
     Ano Letivo 2020/2021 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência da 

disciplina de Complemento à Educação Artística do 3.º ciclo do ensino básico, a realizar em 2021 

de acordo com o disposto no Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março e Decreto-Lei 

n.º 22-D/2021, de vinte e dois de março. Esta prova é igualmente aplicável, na íntegra, aos alunos 

avaliados ao abrigo do DL nº54/2018, de 6 de julho, sendo adequada de acordo com o Relatório 

Técnico Pedagógico do aluno. 

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida 

e do Programa da disciplina. 

 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração. 

 

 

2. Objeto de Avaliação 
 
A prova de exame tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais de Complemento à Educação Artística. 
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A prova da disciplina de Complemento à Educação Artística permite avaliar a aprendizagem e os 

conteúdos, enquadrados na área dos conhecimentos da disciplina, passíveis de avaliação numa 

prova prática de duração limitada, conforme Quadro I. 

 

3.  Características e estrutura 

  

A prova de exame é composta por um único grupo. 

 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 

disciplina. 

 

Existem informações por meio de figuras. 

 
No grupo único será feita uma análise de imagens e solicitado a realização de uma composição 
visual com base nessas imagens.  
A composição visual implicará o recurso ao desenho, à colagem e à pintura. 

 

A prova de exame é constituída por um grupo de resposta obrigatória, que pretende avaliar as 

competências adquiridas ao longo do 3º ciclo, envolvendo a mobilização de aprendizagens 

relativas a mais do que um dos temas/unidades do programa. 

 
 
A prova de exame será classificada numa escala de 0 a 100 pontos. 
 
 

Quadro 1 – Domínios e Conteúdos 

Capacidades/Conhecimentos e Psicomotricidade/Conteúdos 
Grupo I – 100 pontos 

→ Domínio das técnicas; 

→ Capacidade Expressiva e Criatividade; 

→ Aquisição e Aplicação de Conhecimentos. 

 Perceção e comunicação visual  

→ Aplicação dos elementos visuais; 

→ Exploração dos elementos da forma; 

→ Forma bidimensional; 

→ Luz/ cor; 

→ A cor como forma de representação. 



3 
 

4. Critérios Gerais de Classificação 

A prova avalia a capacidade do examinando de resolução de um problema, a partir de uma 

situação concreta. 

O único grupo avalia a capacidade de criação de projetos e a competência para a representação 

gráfica das ideias.  Os itens a incluir neste grupo são de resolução gráfico-plástica. 

A Cotação é distribuída pelos seguintes parâmetros: 

a) Adequação da solução do problema à proposta do enunciado; 

b) Capacidade de comunicar ideias, através da linguagem visual; 

c) Criatividade e/ ou originalidade revelada; 

d) Aplicação da cor; 

e) Expressividade na utilização dos materiais; 

f) Organização formal. 

5. Material 

 
Não é permitido o uso de corretor. 

6.  Duração 

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

Material a utilizar na prova 

 

Materiais e utensílios disponibilizado pelo estabelecimento de ensino: 

• Diferentes suportes: revistas, jornais, papel de lustro, entre outros. 

Materiais e utensílios de que o examinado deve ser portador: 

• Um dos seguintes riscadores moles: B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B; 

• Um dos seguintes riscadores duros: HB ou H; 

• Borracha; 

• Afia lápis; 

• Tesoura; 

• Cola; 

• Materiais para colorir: lápis de cor, canetas de feltro, lápis de cera, pastel de óleo e 

outros materiais da preferência do aluno; 

• Caneta preta ou azul. 


