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AGRUPAME NT O DE ESCOL AS DE SANT A CRUZ  DA TRAPA  

 
INFORMAÇÃO — PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 1.ª/2.ªFASE 

 
 

Complemento de Educação Artística – Expressão e Comunicação                   2021 
                            
Prova 97 
 
3.º Ciclo do Ensino Básico 
 
  

INTRODUÇÃO 
 
O presente documento visa divulgar a estrutura da prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Complemento de Educação Artística – Expressão e Comunicação, de 

acordo com a alínea a), ponto 1, do artigo 19.º do Despacho Normativo n.º 10-A /2021, de 22 de março, 

tendo por referência a Informação-Prova elaborada pelo IAVE, a saber: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material autorizado; 

 Duração. 

Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em simultâneo com 

as instruções de realização. 

 
OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 
A prova é prática e tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação 

numa prova prática de duração limitada, incidindo sobre quatro domínios de referência:  

 Expressão verbal e não-verbal; 

 Expressão e Comunicação Artísticas; 

 Criatividade;  

 Assertividade na Comunicação. 
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CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 
 
A prova, de caráter prático, será constituída por desafios e inclui prestação oral verbal, exercício de 

criatividade, e de leitura de imagem. 

A prova reflete a complementaridade dos domínios de referência da disciplina. 

Os desempenhos podem implicar a mobilização de conhecimentos adquiridos e postos em prática nas 

atividades letivas. 

 A prova é cotada para 100 pontos. 

 A distribuição da cotação pelos desafios apresenta-se no seguinte quadro: 

Distribuição da cotação 

Grupos   Domínios Cotação (em pontos) 

I Expressão verbal e não-verbal 20 

II  Expressão e Comunicação 

Artísticas 

30 

III Criatividade 20 

IV Assertividade na comunicação 30 
 

 
 
CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
A classificação a atribuir a cada desempenho resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.   

Os desempenhos que não correspondam ao solicitado são classificados com zero pontos.   

Todos os desafios propostos terão critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, 

qualquer execução que não atinja o nível 1 de desempenho é classificada com zero pontos.   

 

 
 

DURAÇÃO 
 
A prova tem a duração de 45 minutos. 

 

 

MATERIAL 
   
 Não é permitido o uso de qualquer tipo de material. 


