
Prova 97                                                                                                                                                             1/ 2 

 

 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo 

do ensino básico da disciplina de Complemento à Educação Artística: Expressão Plástica, a realizar 

em 2021, por alunos com adaptações na realização das provas de avaliação externa e das provas de 

equivalência à frequência, nos termos do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, nome-

adamente:  

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material  

 Duração  

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e a planificação 

de ciclo da disciplina e abordará os meios de expressão plástica desenvolvidos ao longo do terceiro 

ciclo de escolaridade. 

 

Caracterização da prova 

A prova é de carácter prático, apresenta uma trefa única (expressão gráfica) com recurso a meios 

atuantes diversificados, indicados no enunciado. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização relativa dos domínios apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos domínios 

Domínio Conteúdo Cotação 

Representação 

 

 
Meios de expressão plástica  

 
25 

 
INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - EX-
PRESSÃO PLÁSTICA                        2021 

Prova 97  

3.º Ciclo do Ensino Básico 
(Alunos ao abrigo do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 54/ 2018, de 6 de julho) 



Prova 97                                                                                                                                                             2/ 2 

 

Técnica 

Inter-relação dos elementos visuais  

Espaço-forma / figura-fundo 

Aplicações cromáticas 

25 

25 

25 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classi-

ficação apresentados e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de classificação. 

A classificação da prova deve exprimir uma valoração das seguintes capacidades de desempenho:  

Domínio dos materiais e meios atuantes;  

Domínio da linguagem elementar das artes;  

Domínio dos elementos integrantes da expressão visual; 

Criatividade. 

Material  

Régua, esquadro, lápis de grafite H, HB e B, caneta preta de ponta fina, borracha, afia, tesoura, cola, 

lápis de cor e canetas de feltro.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 
 

A prova tem a duração de 45 minutos. 
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