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MATRIZ - PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FÍSICO MOTORAS                                                                           2020  

  

 4.º ano 

 
1.º Ciclo do Ensino Básico 

 
 
 
O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova extraordinária de avaliação do 4.º ano, 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FÍSICO MOTORAS, a 

realizar em 2020 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo artigo 29.º do Despacho Normativo 

n.º 1-F/2016, de 5 de abril.  

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

• Objetivos e Conteúdos;  

• Estrutura e Respetivas Cotações;  

• Critérios de Classificação; 

• Material;  

• Duração.  

 
Objetivos e Conteúdos 

 

Objetivos da prova 

 

• Exprimir-se de forma livre e criativa através da exploração das possibilidades de diferentes técnicas e 

materiais de desenho e de pintura; 

• Explorar diferentes técnicas de recorte, colagem e dobragem; 

• Utilizar a régua, o esquadro e o compasso; 

• Desenvolver potencialidades musicais; 

• Desenvolver o enriquecimento das vivências sonoro-musicais; 

• Desenvolver a audição, ao vivo, da gravação e ou instrumental; 

• Explorar as diferentes possibilidades expressivas, imaginando-se com outras características 

corporais, nomeadamente, diferentes atitudes corporais, diferentes ritmos corporais, diferentes 

formas e diferentes fatores de movimento. 

 

Conteúdos da prova 

 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO PLÁSTICA 
 

- Desenho  
 

- Pintura  
 

- Recorte, colagem e dobragem 
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EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO MUSICAL 
 
- Desenvolvimento visual e auditivo 

- Expressão e criação musical 

 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO DRAMÁTICA 
 

- Jogos de exploração 

- Jogos dramáticos 

 

 

 
Estrutura e Respetivas Cotações 

 

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

disciplina. A prova é constituída por Parte I e Parte II. Na Parte I, avalia-se a aprendizagem nos 

domínios da Expressão e Educação Plástica e na Parte II avalia-se a aprendizagem nos domínios da 

Expressão e Educação Musical e de Expressão e Educação Dramática.  

Os alunos respondem no enunciado da prova e oralmente. 

 
 

A prova é cotada para 100 pontos. 
 

Cotações 

Parte I   Expressão Plástica .....................................................................     50 pontos 

Parte II  Expressão Musical …..…………….…………………...................      30  pontos 

Parte II  Expressão Dramática …...……   ……………………...................      20 pontos 
 

                                                                                                       Total       100 pontos 

 

Critérios 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 de forma quantitativa. 

 
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. 

 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

 

Não serão contabilizados conteúdos incorretos ou deslocados da resposta. 
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Material 

   
 O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou 

preta. 

 

Material Necessário: 

- Lápis de grafite e borracha;  

- Afia,  

- Lápis de cor; 

- Canetas de Feltro 

- Régua 30 cm; 

- Compasso;  

-Tesoura;  

- Cola; 

- Tipos de papel (lustro, jornais, revistas, entre outros).  

O uso de lápis de carvão/grafite ou outros materiais só são permitidos nos itens em que essa indicação é 

dada, nomeadamente, naqueles que envolvam a utilização de material de desenho e de pintura. 

 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
 

Duração 
 

A prova tem a duração de 90 minutos: 45 minutos para a Parte I e 45 minutos para a Parte II. 
 
 
 
 


