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DGEstE – DSRN

Informação – Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Básico – 2021
Despacho Normativo n.º10-A/2021, de 22 de março"

Disciplina: Educação Artística – código 97
Prova prática

9º ano – 3.º ciclo de escolaridade
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados
nos documentos em vigor para a Educação Artística do 3º Ciclo do Ensino Básico com especial
incidência nos conteúdos que adiante se enunciam:

Objeto de avaliação

Escola Sede:
Rua Escola Secundária – 4445-263 Alfena
Telefone 229698860 – Fax 229670773

7º ano:
⎯ Timbre
⎯ Altura
⎯ Duração
⎯ Dinâmica
⎯ Forma
8º ano:
⎯ Estruturas dramáticas e códigos teatrais
⎯ Expressão
9º ano:
⎯ Animação: Forma
Proporção
Desenho
Materiais e técnicas
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A prova apresenta três grupos de questões.
Todas as questões envolvem situações relacionadas com as matérias dadas ao longo do 7º, 8º e 9º
ano. O grupo 1 dirá respeito ao 7º ano, grupo 2 ao 8º ano e grupo 3 ao 9º ano.
Características e
estrutura

Grupo 1 – 33 pontos – Identificação auditiva, interpretação rítmica, análise e correção.
Grupo 2 – 33 pontos – Representação atendendo à técnica da mímica
Grupo 3 – 34 pontos – Representação do espaço e exploração plástica bidimensional

7º ano

Critérios gerais de
classificação

Música:
⎯ Rigor científico;
⎯ Objetividade, coerência da resposta, clareza e qualidade da execução.
⎯ Musicalidade e espontaneidade do aluno.
8º ano
Teatro:
⎯ Clareza de processos e desenvolvimento de ideias e conteúdos;
⎯ Expressividade da representação
9º ano
Express’@rte:
⎯ Qualidade expressiva dos traçados
⎯ Capacidade de representação
⎯ Domínio dos materiais e técnicas
⎯ Qualidade expressiva de representação

As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
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A prova é realizada em folhas disponibilizadas pelo Agrupamento.
O examinando deve ser portador de:

Material

7º ano
Música:
⎯ Lápis
⎯ Caneta
⎯ Borracha
8º ano
Teatro:
⎯ Os adereços, guarda – roupa, sonoplastia, luz e demais objetos serão fornecidos
de acordo com os exercícios pedidos.
9º ano
Express’@rte:
⎯ Lápis de dureza HB
⎯ Borracha
⎯ Afia
⎯ Marcadores de feltro
⎯ Tesoura
Não é permitido o uso de corretor.

Duração

Escola Sede:
Rua Escola Secundária – 4445-263 Alfena
Telefone 229698860 – Fax 229670773

45 minutos (aconselha-se que os alunos, demorem aproximadamente 15 minutos por grupo)
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