
 
 

 

MATRIZ — PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras – 4º ano                                                           maio 2020 

Ano letivo 2019/2020 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

___________________________________________________________________________ 
 
INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação da disciplina 

de Expressões Artísticas e Físico-Motoras, do 4º ano, a realizar em 2020.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta do Programa da disciplina 

e as Aprendizagens Essenciais da mesma. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

▪ Objeto de avaliação; 

▪ Conteúdos; 

▪ Características e estrutura; 

▪ Critérios de classificação; 

▪ Material. 

 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente informados 

sobre a prova que irão realizar. 

 
 

1. OBJETIVOS 
 

A prova tem por referência os Programas de Expressão e Educação Plástica, de Expressão e 

Educação Dramática, de Expressão e Educação Físico-Motora e de Expressão e Educação Musical 

do ensino básico, em vigor (homologado em 1991). 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em 

domínios do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita/prática de duração 

limitada. A prova avalia a aprendizagem nos domínios de Expressão e Educação Plástica, de 

Expressão e Educação Dramática, de Expressão e Educação Musical e de Expressão e Educação 

Físico-Motora. 

 
2. CONTEÚDOS 

 

A prova está estruturada em quatro grupos, referentes aos diferentes domínios das 

expressões.  
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Tema/Domínio Blocos 

Expressão e Educação Plástica 

•  Bloco 1 — Descoberta e organização progressiva de volumes 
- Construções 

• Bloco 2 — Descoberta e organização progressiva de superfícies 
• Desenho  
- Desenho de expressão livre  
- Atividades gráficas sugeridas  
• Pintura 
- Pintura de expressão livre 
- Atividades de pintura sugerida 

 Expressão e Educação Musical 
 

• Bloco 1 — Jogos de exploração 
- Voz,  
- Instrumentos 

• Bloco 2 — Experimentação, desenvolvimento e criação musical 
      - Expressão e criação musical; 

Expressão e Educação Dramática 
 

• Bloco 1 — Jogos de exploração 
- A voz  
-   O corpo 
- O espaço 
• Bloco 2 — Jogos Dramáticos 
- Linguagem verbal 
- Linguagem verbal e gestual 

Expressão e Educação Físico-
Motora 

Bloco 3 - Ginástica;  
- Habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo 
e em aparelhos, encadeando e/ou combinando as ações 
Bloco 4 - Jogos 

 

3. ESTRUTURA E COTAÇÕES 
 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos das 

quatro áreas. 

A prova é constituída por duas componentes, num total de quatro grupos: 

 

- COMPONENTE ESCRITA 

Expressão e Educação Plástica (Grupo I) 

 

- COMPONENTE PRÁTICA 

Expressão e Educação Musical (Grupo II) 

Expressão e Educação Dramática (Grupo III)  

Expressão e Educação Físico-Motora (Grupo IV)  

 

A classificação da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações dos quatro grupos que constituem a prova. 

 

A avaliação das componentes práticas será realizada por um júri que estará presente, orientando e 

avaliando a execução dos respetivos exercícios. 

Cada componente da prova é cotada para 100 pontos, apresentando-se a valorização das suas 

componentes no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Valorização das componentes da prova 

  Cotação (em pontos) 

Componente Escrita Expressão e Educação Plástica 25 

Componente Prática 

Expressão e Educação Musical 25 

Expressão e Educação Dramática 25 

Expressão e Educação Físico-Motora 25 

 

 
 
A valorização relativa dos domínios é apresentada no Quadro 2. 
 

Quadro 2 – Valorização relativa dos blocos e domínios 
  

Blocos 
 

Domínios 
Cotação 

 
(em 
pontos) 

Total / Grupo 
 

(em pontos) 

GRUPO I 
 

Expressão e Educ. Plástica 
Desenho 

Desenho de Expressão Livre 1 a 15 

25 
Atividades gráficas sugeridas 1 a 15 

 
GRUPO II 

 
Expressão e Educ. Musical 

Jogos de Exploração 

Voz 1 a 5 

25 

Corpo 1 a 5 

Instrumentos 1 a 5 

Exploração, 
Desenvolvimento 
e Criação Musical 

Desenvolvimento Auditivo 1 a 5 

 
GRUPO III 

 
Expressão e Educ. 

Dramática 

Jogos de Exploração 

Corpo 1 a 5 

25 

Voz 1 a 5 

Espaço 1 a 5 

Jogos 
 

Dramáticos 

Linguagem Verbal e 
gestual 

1 a 15 

 
GRUPO IV 

 
Expressão e Educ. Físico- 

Motora 

 
Ginástica 

 1 a 25 

25 

Jogos 

 

1 a 25 

 



Matriz – Prova Extraordinária de Avaliação 
Disciplina: Expressões Artísticas e Físico-Motoras 
Ano: 4º ano 

 

________________________________________ 
Agrupamento de Escolas de Celeirós  Página 4 de 7 
Ano letivo 2019/2020 

 
COMPONENTE ESCRITA: 
 

Expressão e Educação Plástica (Grupo I) 
 

A prova é realizada no enunciado. Aprendizagens a demonstrar: 
 

Blocos – Desenho e Pintura 
 

Domínios – Desenho de Expressão Livre; Atividades gráficas sugeridas 
 

O examinando deve ser capaz de: 
-Explorar as possibilidades técnicas de lápis de cor;  
- Ilustrar de forma pessoal; 
- Criar frisos de cores preenchendo quadrículas;  
- Utilizar livremente a régua, o esquadro e o compasso. 

 
COMPONENTE PRÁTICA: 
 

Expressão e Educação Musical (Grupo II) 
 

Aprendizagens a demonstrar: 
 

Blocos – Jogos de exploração; Experimentação, Desenvolvimento e Criação Musical; 
 

Domínios – Voz; Corpo; Desenvolvimento Auditivo; Instrumentos. 
  
O examinando deve ser capaz de: 

- Experimentar a percussão corporal;  
- Acompanhar/marcar o ritmo de canções, lengalengas, melodias, com gestos e percussão 

corporal; 
- Identificar sons isolados; 
- Reproduzir com a voz sons isolados; 
- Distinguir e/ou agrupar instrumentos mediante determinadas indicações. 

 
Expressão e Educação Dramática (Grupo III) 
 

Aprendizagens a demonstrar: 
 

Blocos – Jogos de Exploração; Jogos Dramáticos.  
 

Domínios – Corpo; Voz; Espaço; Linguagem verbal e gestual. 
 
O examinando deve ser capaz de: 

- Movimentar-se de forma livre; 
- Explorar as diferentes possibilidades expressivas; 
- Imaginar-se com diferentes caraterísticas corporais;  
- Reproduzir sons do meio ambiente; 
- Explorar o espaço circundante; 
- Explorar diferentes formas de se deslocar;  
- Mimar atitudes, ações; 
- Experimentar diferentes maneiras de dizer um texto. 
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Expressão e Educação Físico-Motora (Grupo IV) 
 

Aprendizagens a demonstrar: 
 

Blocos – Ginástica; Jogos. 
 

O examinando, para além do “Aquecimento”, deve ser capaz de executar um percurso que integra 
várias habilidades gímnicas básicas: 

- Cambalhota à frente e/ou à retaguarda; 
-  Posições de flexibilidade variadas; 
- Combinar posições de equilíbrio estático com diversos tipos de movimentação;  
- Saltar à corda em corrida e no local, de acordo com as instruções dadas; 
- Lançar a bola a um alvo fixo e/ou móvel, com cada uma ou com ambas as mãos; 
- Driblar com cada uma das mãos, em deslocamento, controlando a bola para manter a 

direção desejada; 
- Sustentar a bola com toques de dedos, com flexão e extensão de braços e pernas. 

 
Os itens/grupos de itens podem ter suporte visual (imagens, textos) ou áudio (gravação de sons). A 
cotação da prova é apresentada na última folha do enunciado da mesma. 
 

4. 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 e é expressa por um número inteiro. 

Todos os itens são de resposta obrigatória. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. A prova é simultaneamente constituída por itens de seleção e construção. 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
 

A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. A cotação total do item só é 

atribuída às respostas que se apresentem nos espaços específicos para o efeito. São classificadas 

com zero pontos as respostas que não forem apresentadas. 

Serão atribuídas classificações intermédias quando apenas um dos objetivos for respondido, por 

exemplo, desenho sem pintura ou desenho não pintado na íntegra. 

A cotação de cada item será atribuída avaliando a criatividade, o respeito pelo tema, a apresentação 

do trabalho e a originalidade. 

 

ITENS DE SELEÇÃO 
 

Nos itens de seleção podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas, de acordo 

com os critérios específicos. 

 

ITENS DE APRESENTAÇÃO: 
 

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. 

Se a apresentação não corresponder ao pedido será atribuída uma classificação de zero pontos. 
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A cotação de cada item será atribuída avaliando o empenho, a atitude perante as propostas de 

trabalho feitas e a originalidade e rigor da apresentação feita. 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Tipologia, número de itens e cotação 

 
Tipologia de itens 

 
Número de itens 

Cotação por item 
 

(em pontos) 

 
Itens de Construção 

 
2 a 10 

 
2 a 12 

Itens de Seleção 2 a 12 2 a 15 

 

 

Na classificação da componente escrita será tida em conta:  

- Qualidade e rigor de execução do desenho/ tarefa solicitada;  

-  Adequação correta do material; 

- Cumprimento da totalidade da tarefa;  

- Criatividade e estética apresentada. 

 

Na classificação da componente prática serão tidos em conta:  

- Cumprimento de indicações dadas; 

- Conclusão da tarefa proposta; 

- Capacidade de aplicação de conhecimentos; 

- Clareza e correta entoação nos exercícios que envolvam a voz. 

 

 

5. MATERIAL 

 
O aluno resolve a prova de Expressão e Educação Plástica no enunciado ou no material que lhe for 

fornecido e apenas pode usar, no preencimento do cabeçalho, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével azul ou preta.  

 

Da responsabilidade do aluno: 

O aluno deve, ainda, ser portador de material de desenho e medição: 

- lápis de carvão HB nº2; 

- compasso; 

- 1 caixa de lápis de cor; 

- apara lápis; 

- borracha; 

- régua. 

 

Não é permitido o uso de corretor. 

O aluno deve estar equipado com roupa e calçado desportivo adequado para a prática de Expressão 

e Educação Físico-Motora. 
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Da responsabilidade da escola: 

- Instrumentos musicais e ficheiro com os exercícios de som. 

 

Na componente prática podem ser usados instrumentos musicais e suporte físico áudio. 

 

6. DURAÇÃO 
 

A prova tem a duração de 90 minutos, distribuídos da seguinte forma: 

 

Componente escrita: 

Expressão e Educação Plástica – 30 minutos. 

 

Componente prática: 

Expressão e Educação Musical – 20 minutos 

Expressão e Educação Dramática – 20 minutos 

Expressão e Educação Físico-Motora - 20 minutos. 

 

Após a realização da componente escrita, haverá um intervalo de 15 minutos. 

Entre cada parte prática haverá um intervalo de 5 minutos.  

 

 

7. Indicações específicas 

 

A sala onde é realizada a prova deve estar equipada com computador e colunas de som. 

Junto da prova deve constar a folha de registo de desempenho do aluno. 

Deve ser entregue ao júri um CD ou PEN Drive onde constam os registos sonoros necessários à 

realização do Grupo II, referente à Expressão e Educação Musical e, caso necessário, às diferentes 

expressões. 


