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MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA         Maio de 2022 

1 º Ciclo do Ensino Básico Tipo de Prova: Escrita + Prática      

2º Ano 

 
O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação da disciplina de 
Educação Artistica, a realizar em 2022, nomeadamente:  
 

• Objetivos 

• Conteúdos 

• Estrutura e Cotações 

• Critérios de classificação 

• Material 

• Duração  
 

  

Objetivos 
 
 
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor da disciplina de Educação Artística 
do Ensino Básico, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração 
limitada. 

 
Conteúdos 
 

Permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração limitada, 

nomeadamente a capacidade de aplicar conhecimentos. 

Os temas/tópicos que constituem o objeto de avaliação são os que a seguir se discriminam: 

       

 

Domínios/Temas 

Apropriação e Reflexão 

Interpretação e Comunicação 

Experimentação e Criação 
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Estrutura e Cotações 

A prova é constituída por um único caderno; as respostas são registadas no   enunciado. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do 

programa. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 
Tipologia, número de itens e cotação 

  
Cotação (em pon-

tos) 

Componente Escrita Artes visuais 25 

 

 
Componente Prática 

Expressão Dramática/Teatro 25 

Dança 25 

Música 25 

 

 
 
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. 

 
 
Material 
 
Material fornecido pela escola: 
Parte A: 

– aparelho de reprodução áudio; 

– 1 corda 

 
Parte B: 
 

• lápis de cera;  

• lápis de cor;  



 

  3 / 3 
     
 

• canetas de feltro;  

• diversos tipos de papel (jornal, revistas, papel celofane, papel crepe, papel de lustro, cartolinas...); 

 • folha de papel de 120 g (tipo cavalinho), de formato A4; 

 • lãs; 

 • tecidos;  

• algodão;  

• tampas de plástico;  

• embalagens de dimensões reduzidas, de diversos materiais e formatos (por exemplo, caixas de 

perfumes, de pasta de dentes, boiões de creme, garrafas...);  

• outro material de desperdício (casquilhos de rolos de papel, tampas, caricas, botões...) 

Material requerido ao aluno: 
 
• calções ou fato de treino e t-shirt;  

• ténis ou sapatilhas;  

• lápis grafite;  

• apara-lápis;  

• borracha;  

• cola;  

• tesoura 

 

Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos, repartidos em dois períodos de 45 minutos, com um intervalo 

de 20 minutos. 

 


