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Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 
Departamento do 1.º ciclo 

Informação — Prova Extraordinária de Avaliação 
 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 2020 

Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto 

 
2.º ano de escolaridade 

 

                                

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação, 

do 2.º ano de escolaridade da disciplina de Educação Artística, a realizar em 2020, 

nomeadamente:  

 Objeto de avaliação;  

 Caracterização da prova;  

 Material;  

 Duração;  

 Critérios gerais de classificação.  
 

 

1. Objeto de avaliação  
 
A prova tem por referência o Programa da disciplina de Expressão Artística do 2.º ano do 
1º ciclo do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 
prova escrita (Artes Visuais) e prática (Música, Expressão Dramática/Teatro e Dança) de 
duração limitada, nos domínios da compreensão espacial e temporal de modo a 
privilegiar uma perspetiva articulada dos saberes. 
 
Os temas/tópicos que constituem o objeto de avaliação são os que a seguir se 
discriminam:  
 
TEMAS  
 
Música 

 Jogos de exploração  

 Experimentação, desenvolvimento e criação musical 

Expressão Dramática/Teatro 

 Jogos de exploração  

 Jogos dramáticos 

Artes Visuais 

 Descoberta e organização progressiva de volumes 

 Descoberta e organização progressiva de superfícies 

 Exploração de técnicas diversas de expressão 
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Dança 

 Experimentação e criação 

 

CONTEÚDOS 

Música 

 Jogos de exploração – voz, corpo e instrumentos 

 Desenvolvimento auditivo 

 Expressão e criação musical 
 

Expressão Dramática/Teatro 

 Jogos de exploração – voz, corpo, espaço e objetos 

 Jogos dramáticos – linguagem verbal, não verbal e gestual 
 

Artes Visuais 

 Descoberta e organização progressiva de volumes – modelagem, escultura e 
construções 

 Descoberta e organização progressiva de superfícies – desenho e pintura 

 Exploração de técnicas diversas de expressão – recorte, colagem, dobragem e 
impressão 

 

Dança 

 Sequências de Movimentos 

 Coreografias 
 
 
 

2. Caracterização da prova  
 
A prova de componente escrita é realizada no enunciado. O mesmo apresenta as 

orientações que o aluno deve seguir. A prova de componente prática será realizada, 

numa sala ampla ou ginásio. 

Cada componente da prova será cotada com 25 pontos, sendo a sua totalidade 100 

pontos. 

 

 

 

A valorização dos blocos na prova apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 - Valorização relativa dos temas 

ÁREAS TEMAS  COTAÇÃO  

Música 

Jogos de exploração 15 pontos  

Experimentação, desenvolvimento e criação 
musical 

10 pontos 

Expressão 
Dramática/Teatro 

 

Jogos de exploração 15 pontos  

Jogos dramáticos 10 pontos 

Artes Visuais Descoberta e organização progressiva de volumes 5 pontos  
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Descoberta e organização progressiva de 
superfícies 

10 pontos  

Exploração de técnicas diversas de expressão 10 pontos  

Dança 
Sequências de movimentos 10 pontos  

Coreografias 15 pontos 

 

 
3. Material  
 

O aluno deve vir equipado com roupa de desporto e calçado de sapatilhas/sabrinas. 

O aluno deve ser portador do seguinte material: 

 Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta indelével; 

 Lápis de carvão; 

 Borracha; 

 Apara lápis; 

 Tesoura; 

O restante material será disponibilizado pela escola. 

A realização da prova de componente prática carece da existência na sala/ginásio de: 

 Computador com leitor de CD 

 Colunas de som 

    

Não é permitido o uso de corretor. 

 
4. Duração  
 
A prova tem, na totalidade, a duração de 90 minutos. 

                       Artes Visuais - 45 minutos  

                       Expressão Dramática/Teatro, Música e Dança - 45 minutos 

 
5. Critérios gerais 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. 


