PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO
ARTE E MOVIMENTO
Prova prática
3º ciclo do Ensino Básico (7º ano)

maio de 2022

INFORMAÇÃO-PROVA
O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação do 7º
ano, a realizar em 2022, nomeadamente:






Objeto de avaliação da prova
Material
Duração
Caraterização da prova: estrutura e cotações
Critérios gerais de classificação

Objeto de avaliação da prova
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
“Aprendizagens Essenciais”. Permite avaliar as aprendizagens passíveis de avaliação numa
prova prática de duração limitada, incidindo sobre os domínios / as aprendizagens essenciais
seguintes:
Domínios

Aprendizagens Essenciais
A música pelo movimento

Sensações - o gesto
O corpo - expressividade
Sensações - o corpo

Material
O aluno deve trazer algo para vendar os olhos.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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Caraterização da prova: estrutura e distribuição das cotações
Grupo

Itens

Grupo I
Sensações
-O gesto

Distribuição de
cotações

Tipologia dos itens
Realização da tradução para LGP (Língua Gestual
Portuguesa) da música “Perto de Mim” de Syro

1

Grupo II
Sensações
-O corpo

O aluno dispõe de 30 minutos para treinar, com o
apoio de um vídeo demonstrativo, antes de realizar a
prova.
A prova pode ser realizada com o apoio do vídeo
referido

50

Realização, vendado, de uma dança de Merengue.

2

O aluno dispõe de 30 minutos para treinar, com o
apoio de um vídeo demonstrativo, antes de realizar a
prova.
A prova pode ser realizada com o apoio do vídeo referido.

Total

50

100

Critérios gerais de classificação
Grupo I
Correção na execução, tornando percetível a tradução - 35

Fluidez e ritmo de execução – 15
1 – Não executa
2 – Executa com muita dificuldade
3 – Executa de modo satisfatório
4 – Executa bem
5 – Executa muito bem
Grupo II

Fluidez e ritmo de execução – 25
Correção dos movimentos – 25
1 – Não executa
2 – Executa com muita dificuldade
3 – Executa de modo satisfatório
4 – Executa bem
5 – Executa muito bem

Espinho e Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, 16 de maio de 2022
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