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INFORMAÇÃO-PROVA - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

Complemento de Educaçãoi Artística (código 97)                                                                   Ano letivo 2021/ 2022  

                                   

Prova Prática 

3.º Ciclo do Ensino Básico   

   

O presente documento visa divulgar informações da prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 
ensino básico da disciplina de Projeto Artístico a realizar em 2021 pelos alunos que se encontram 
abrangidos pelo  
DL nº55/2018 de 6 de julho, Despacho normativo nº 7-A/2022, de 24 de março, DL nº27-B/2022, de 23 de 
março e Norma 01/JNE/2022.  
 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios de classificação 

 Material 

 Duração 
 
Objeto de avaliação 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens desenvolvidas no 3.º ciclo do ensino básico, na disciplina de 

Projeto Artístico. A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de 

duração limitada, incidindo sobre o domínio da terminologia específica da área da disciplina, sobre a 

compreensão e a aplicação dos conceitos constantes nos conteúdos programáticos e sobre os 

conhecimentos e capacidades que constam nas Aprendizagens Essenciais. 

 
 
Caracterização da prova 

Prova cuja resolução implica a manipulação de materiais e instrumentos e que incide sobre o trabalho 

prático produzido. A prova é constituída por um item, que segue um conjunto de orientações para a 

concretização do trabalho, através das quais será avaliado o desempenho do aluno tendo em conta os 

indicadores: análise, reflexão e interpretação, organização formal e equilíbrio; composição visual; 

criatividade; técnicas e materiais de expressão.  

O item pode ter como suporte um documento, como por exemplo, música, textos e imagens. 

A prova é cotada para 100 pontos 

 
 
Critérios gerais de classificação  

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

classificação apresentados para o item e é expressa por um número inteiro. 

O critério de classificação da resposta apresenta-se organizados por níveis de desempenho em cada 

parâmetro. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

A folha de rascunho não é classificada. 

 
Material 

A resposta será registada em folha própria, papel de desenho, em formato A3, fornecidas pelo 

estabelecimento de ensino.  

Para o preenchimento do cabeçalho, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.  

É necessária uma folha de resposta, para o item. O item é resolvido na face que apresenta o cabeçalho 

impresso.  
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Na resposta, o examinando deve orientar a folha do modo que considere mais adequado à sua estratégia 

de composição. 

 

O examinando deve ser portador do seguinte material: 

- Esferográfica ou caneta de tinta preta ou azul; 

- Lápis de grafite de várias durezas; 

- Borracha;  

- Afia lápis; 

- Régua de 40 cm ou mais; 

- Lápis de cor; 

- Aguarelas, pincéis, godés e/ou paleta, recipiente para a água e pano;  

- A Escola fornecerá a folha de resposta e folha de rascunho  

- Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração  

A prova realizar-se-á em 45 minutos. 

 

 

 

 


