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Informação – Prova de Equivalência à Frequência 
 
Disciplina: Expressões Artísticas e Físico Motoras (Escrita /Prática)                                                              maio 2022 

 
Prova 23 / 2022 (1ª e 2ª Fase) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 7 – A/2022 de 22 de março) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 1.º Ciclo da 

disciplina de Expressões Artísticas e Físico Motoras, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caraterísticas e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Duração 

• Material autorizado 

 

• Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor relativos a Expressões Artísticas e 

Expressões Físico-Motoras – Programa e Aprendizagens Essenciais. 

A resolução da prova de Expressões Artísticas envolve:  

Domínios/Blocos  

 

Expressão e Educação Musical  

• Jogos de Exploração: voz, corpo e instrumentos; 

• Experimentação, desenvolvimento e criação musical: desenvolvimento auditivo, exploração e criação 

musical. 

Expressão e Educação Dramática  

• Jogos de Exploração: voz, corpo, espaço e objetos; 

•  Jogos Dramáticos: Linguagem verbal, não-verbal e gestual 

Expressão e Educação Plástica  

• Descoberta e organização progressiva de volumes: modelagem e escultura, construções; 

• Descoberta e organização progressiva de superfícies: desenho e pintura; 

• Exploração de técnicas diversas de expressão: recorte, colagem, dobragem e impressão. 

 

 

A resolução da prova de Expressões Físico-Motoras envolve:  

Domínios/Blocos  
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Perícias e manipulações 

• Ações motoras básicas com aparelhos portáteis, encadeadas ou em combinação de movimentos 

Deslocamentos e equilíbrios 

• Ações motoras básicas no solo e em aparelhos, encadeadas ou em combinação de movimentos 

 

Jogos Infantis 

• Seleção e realização de ações de deslocamento em corrida, com fintas, mudanças de direção e de 

velocidade, cumprindo as regras do jogo 

 

• Caraterísticas e estrutura 

A prova é constituída por um conjunto de tarefas e organizada em duas partes: uma com instruções áudio e 

outra com instruções em caderno único – Expressões Artísticas. 

A prova é constituída por um conjunto de tarefas organizadas em percurso, em concurso e em situação de 

jogo – Expressões Físico-Motoras. 

 

 

• Critérios gerais de classificação 

Itens de seleção  

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

de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de 

classificação.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. No 

entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se 

for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.  

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a (s) 

resposta (s) que não deseja que seja (m) classificada (s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir 

em primeiro lugar.  

Escolha Múltipla  

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção 

correta.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada:  

- Uma opção incorreta;  

- Mais do que uma opção.  

Não há lugar a classificações intermédias.  

 

Associação/Correspondência  

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

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

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

correta e completa.  

São classificadas com zero pontos as respostas em que:  

– Seja apresentada uma sequência incorreta;  

– Seja omisso, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.  

Não há lugar a classificações intermédias.  

Itens de construção  

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

uma dada pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, permanecerem 

dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em 

consideração. As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar exatamente os 

termos e/ou as expressões constantes dos critérios específicos de classificação, desde que o seu conteúdo 

seja cientificamente válido e adequado ao solicitado.  

Expressão gráfica  

Os critérios de classificação dos itens de expressão gráfica podem apresentar-se organizados por níveis de 

desempenho.  

Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por níveis de desempenho, as 

respostas corretas são classificadas com a cotação total do item e as respostas incorretas são classificadas 

com zero pontos. Nestes casos, não há lugar a classificações intermédias.  

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos.  

Se a resposta contiver dados que revelem contradição em relação aos elementos considerados corretos, ou 

se apresentar dados cuja irrelevância impossibilite a identificação objetiva dos elementos solicitados, é 

atribuída a classificação de zero pontos. 

 

Expressão Corporal  

Os critérios de classificação dos itens de expressão corporal podem apresentar-se organizados por níveis de 

desempenho. O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com 

zero pontos.  

Expressão Musical  

Os critérios de classificação dos itens de expressão musical podem apresentar-se organizados por níveis de 

desempenho. O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com 

zero pontos. 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 
de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 
As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 

 

Expressões Artísticas 
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Grupos Domínios/Blocos Cotação (em pontos) 

I Expressão e Educação 

Musical 

30 

II Expressão e Educação 

Dramática 

30 

III Expressão e Educação 

Plástica 

40 

 

Expressões Físico- Motoras 

 

Grupos Domínios/Blocos Cotação (em pontos) 

I Perícias e manipulações 30 

II Deslocamentos e equilíbrios 30 

III Jogos infantis 40 

 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 
de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 
As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 
 
 

• Duração:    

 

A prova terá a duração de 90 minutos, repartidos em dois períodos com um intervalo de, pelo menos, 30 

minutos – Expressões Artísticas e de90 minutos para cada turma, com 30 minutos de tolerância – Expressões 

Físico-Motoras. 

 

• Material autorizado: 

O aluno apenas pode usar como material, régua, esquadro, lápis de grafite, borracha, apara-lápis, lápis de 

cor, tesoura e caneta preta ou azul – Expressões Artísticas e calções ou fato de treino e T-shirt, ténis ou 

sapatilhas – Expressões Físico-Motoras.  

 

 
 
      

 

 

 

 

 

 

Aprovado em reunião de Conselho 

Pedagógico de ___/____/______ 

O diretor: 

__________________________ 


