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ESCOLA E.B. 2º E 3º CICLOS DR. JOÃO DE BARROS 

AGRUPAMENTO DA ZONA URBANA DA FIGUEIRA DA FOZ 

Informação - Prova Extraordinária de Avaliação  

Complemento à Educação Artística – Artes de Palco  2020 

2.º Ciclo de Ensino Básico 5.º ano de escolaridade 

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

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação do 5.º ano de 

escolaridade da disciplina de Complemento à Educação Artística – Artes de Palco, a realizar em 2020, 

nomeadamente:  

 Objeto de avaliação  

 Caraterização da prova  

 Material  

 Duração  

 Critérios gerais de classificação  

 

1. Objeto de avaliação  

A Prova Extraordinária de Avaliação de Complemento à Educação Artística – Artes de Palco, tem 

como referencial de avaliação os documentos curriculares em vigor relativos o 2.º ciclo do ensino 

básico, nomeadamente nas Aprendizagens Essenciais, com especial enfoque nas áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração limitada, 

enquadrada por um conjunto de aptidões/capacidades, nomeadamente: 

 Selecionar e identificar informação explícita e implícita dos materiais pesquisados; 

 Demonstrar autonomia na realização da atividade; 

 Aplicar o vocabulário específico do domínio selecionado e com correção linguística; 

 Mobilizar informação, de forma crítica e autónoma transformando-a em conhecimento; 

 Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade. 

 

2. Caraterização da prova 

A prova integra 2 itens, em opção, relativos aos conteúdos do 5º ano e reflete uma visão 

integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. 

Os conteúdos que constituem objeto de avaliação, bem como a respetiva valorização, são os que se 

apresentam no quadro 1. 
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Quadro 1 – Valorização relativa aos domínios/subdomínios 

Domínios e 
Subdomínios 

Temas 
Estrutura 
da Prova 

Valorização 
(em pontos) 

Interpretação-
Reflexão 
(Sentido 
estético) 

 Tema 1 
Valores Olímpicos: excelência, amizade e 
respeito. 

 
 

 Tema 2 
Educação Ambiental: identificar a política 
dos 3R 

 
Trabalho em PowerPoint 
ou Word 
(Estrutura: Introdução 
Desenvolvimento, Conclusão) 

 
 
Oralidade: 

 Apresentação do 
trabalho 

 Pertinência da 
informação 
selecionada 

 Correção 
linguística 

 

Elaboração do 
trabalho 
50 pontos 
 
 
 
Apresentação 
oral 
50 pontos 

Experimentação-
Criação 
(Contacto com 
diferentes 
universos) 

 
O/A aluno/a opta por apenas um dos domínios. 

Total: 100 
pontos 

 

A prova apresenta dois domínios/subdomínios e temas em opção. O/A aluno/a seleciona um e elabora o seu 

trabalho em PowerPoint ou Word no computador da sala. A apresentação oral tem como suporte o trabalho 

elaborado. Os itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a outros domínios e/ou 

subdomínios constantes do programa da disciplina. A soma das pontuações da Estrutura da Prova perfaz cem 

pontos, distribuídos cinquenta pontos para a realização do trabalho e cinquenta pontos para a sua 

apresentação oral. 

 

3. Material 

O aluno utilizará um computador e um projetor multimédia para a apresentação oral do trabalho. 

 

4. Duração 

Total de 90 minutos (75 minutos para elaboração do trabalho; 15 minutos para apresentação 

oral). 

 

5. Critérios de classificação 

Cumprimento da estrutura do trabalho. 

Correção linguística. 

Defesa oral do ponto de vista do(a) aluno(a). 

 

 


