
 

                PEA Educação Artística - 2ºANO                                                                                                Página 1 de 4 

 

MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO  

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA                           2022 

PROVA DO 2º  ANO 

 

1º Ciclo do Ensino Básico  

 
O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova extraordinária de avaliação do 2.º ano do ensino 

básico da disciplina de Educação Artística, a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo 

artigo 34.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida, do Perfil dos 

Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória e das Aprendizagens Essenciais da disciplina.  

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  

• Objetivos;  

• Conteúdos;  

• Caraterísticas e estrutura;  

• Critérios de classificação;  

• Material;  

• Duração. 

 

 

Objetivos 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais de Educação Artística e o Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita e 

prática de duração limitada, incidindo sobre os domínios seguintes: Artes Visuais, Música, Dança e Expressão 

Dramática/Teatro. 

 

Componente Educação Artística Temas 

Escrita Artes Visuais - Exploração de técnicas diversas de expressão 

Prática Música 
- Jogos de exploração da voz, do corpo e de 
desenvolvimento auditivo 
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Dança 
- Construir, de forma individual, sequências dançadas a 
partir de estímulos auditivos. 

Expressão Dramática/Teatro Jogos dramáticos com recurso a linguagem não-verbal, 
verbal e gestual 

 

 

Conteúdos 

Domínio Conteúdos 

Apropriação e Reflexão 

 
- Desenho, pintura, recorte, colagem, modelagem, construção 
 
- Jogos de exploração: 
. voz 
. corpo 
. desenvolvimento auditivo 
. espaço 
. objetos 
 
- Jogos dramáticos: 
. linguagem verbal, não-verbal e gestual 
 

Interpretação e Comunicação 

Experimentação e Criação 

 

 

Características e Estrutura 

O aluno realiza a componente escrita da prova no enunciado. A prova apresenta duas componentes: escrita 

(Artes Visuais) e prática (Música, Dança e Expressão Dramática/Teatro). A prova reflete uma visão integradora e 

articulada dos diferentes conteúdos programáticos da Educação Artística. 

 

A componente escrita inclui o Caderno 1, onde se avalia a aprendizagem no âmbito da escolha de técnicas e 

materiais de acordo com a intenção expressiva das suas produções plásticas.  

A componente prática inclui o Caderno 2, que permite avaliar a participação/prestação no âmbito de jogos 

de exploração da voz, do corpo e de desenvolvimento auditivo e de jogos dramáticos com recurso a 

linguagem não verbal, linguagem verbal e gestual.  

 

A prova é constituída por dois cadernos. 

A prova é realizada no enunciado. 

Podem existir páginas que serão utilizadas para recorte e aplicação na prova. 
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Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, figuras e textos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

Critérios de classificação 
 

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

de classificação apresentados para cada item. 

A não realização ou a impercetibilidade da atividade é classificada com zero pontos. 

 

Itens de seleção 

ASSOCIAÇÃO / CORRESPONDÊNCIA 

Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde a uma dada pontuação. 

 

ORDENAÇÃO 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência esteja integralmente correta e 

completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

– seja apresentada uma sequência incorreta; 

– seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de construção 

A cotação total dos itens é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívocas o recorte e colagem 

correta. 

 

Itens de execução (expressão verbal e não verbal/dramatização)  

Os critérios de classificação dos itens de execução apresentam-se organizados por níveis de desempenho. 

Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a cada um desses níveis, 

uma dada pontuação.  

 

A classificação a atribuir a cada tarefa/atividade resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. As cotações 

encontram-se referidas no final da prova.  

 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos.  
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Nos itens de execução que não se apresentem organizados por níveis é atribuída a classificação máxima 

desde que o aluno as realize, nas condições propostas, demonstrando segurança na sua realização e 

revelando completo domínio.  

 

Caso o aluno não reproduza com domínio e exploração das diferentes atitudes corporais será atribuída a 

classificação zero. 

 

Material  

O aluno pode usar, como material de escrita e de desenho: caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou 

preta, lápis grafiti, borracha, afia, lápis de cor, lápis de cera, canetas de feltro, papel EVA azul, papel crepe 

verde, tesoura e cola.  

As respostas são registadas no enunciado da prova.  

Não é permitido o uso de corretor, para correção de qualquer resposta, devendo riscar, em caso de engano. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, distribuídos da seguinte forma: 

● Caderno 1 – 45 minutos;  

● Caderno 2 – 45 minutos. 

 

 

 

 

 
 
 

Aprovada em Conselho Pedagógico, 01 de junho de 2022 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

Maria Fernanda Bica 

 


