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COMPONENTE ESCRITA 

 

Expressão e Educação Plástica 

 

Questões Respostas  

Cotação N.º Objetivos Descritores dos níveis de desempenho 

 

1.1 
Ilustrar de forma 
pessoal. 

Executa os trabalhos com criatividade, rigor e muito 
boa apresentação final. 

20 

Executa os trabalhos com criatividade, algum rigor e 
com boa apresentação final. 

12 

Executa os trabalhos com alguma criatividade, pouco 
rigor e fraca apresentação final. 

6 

Não executa a tarefa. 0 

 

 

1.2 

 
Pintar livremente em 
suportes neutros, com 
lápis de cor. 

Evidencia muito bom domínio da técnica de pintura. 8 

Evidencia bom domínio da técnica de pintura. 5 

Evidencia fraco domínio da técnica de pintura. 3 

Não executa a tarefa. 0 

 

2.1 

 
Completar o friso 
preenchendo quadrículas 
e seguindo a sequência. 

Completa o friso com muita correção. 10 

Completa o friso com correção. 6 

Completa o friso com pouca correção. 3 

Não executa a tarefa. 0 

 

2.2 
Criar um novo  friso  

Cria um padrão com rigor. 10 

Cria um padrão com algum rigor.             6 

Cria um padrão sem rigor. 3 

Não executa a tarefa. 0 

3 Utilizar o compasso e 
desenhar uma rosácea. 

Utiliza o compasso com rigor e contrói uma rosácea 
com correção. 

16 

Utiliza o compasso com algum rigor e constrói uma 
rosácea com alguma correção. 

10 

Utiliza o compasso, mas não cnstrói uma rosácea. 5 

Não executa a tarefa. 0 

3.1 

Pintar livremente em 
suportes neutros, com 
canetas de feltro. 
 

Evidencia muito bom domínio da técnica de pintura. 8 

Evidencia bom domínio da técnica de pintura. 5 

Evidencia fraco domínio da técnica de pintura. 3 

Não executa a tarefa. 0 
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4 

 
Fazer composição com 
fim comunicativo 
(usando a imagem, a 
palavra, a palavra e a 
imagem). 
Tema: Segurança na 
Internet 

Executa a tarefa com muita criatividade, rigor 
técnico e uma boa ocupação do espaço, respeitando 
o tema – Segurança na Internet. 

20 

Executa a tarefa com criatividade, algum rigor 
técnico e uma ocupação equilibrada do espaço, 
respeitando o tema. 

12 

Executa a tarefa sem criatividade, sem rigor e com 
uma ocupação pouco equilibrada do espaço, 
revelando algum respeito pelo tema. 

6 

Não executa a tarefa. 0 

 

4.1 

 
 
Pintar livremente em 
suportes neutros 
 

Evidencia muito bom domínio da técnica de pintura. 8 

Evidencia bom domínio da técnica de pintura. 5 

Evidencia fraco domínio da técnica de pintura. 3 

Não executa a tarefa. 0 

 

 

 

 

 

Partes 
Item  

Cotação (em pontos) total 

I 
1.1 1.2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1  
20 8 10 10 16 8 20 8 100 
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COMPONENTE PRÁTICA 

II Parte 

Expressão e Educação Musical 

 

 

III Parte 

 

Expressão e Educação Dramática 

Situação A 

Questões Respostas  

Cotação N.º Objetivo Descritores dos níveis de desempenho 

1 

Cantar canções ou 

reproduzir pequenas 

melodias 

 

Demonstra bom desempenho vocal. 30 

Demonstra desempenho vocal satisfatório. 20 

Demonstra fraco desempenho vocal. 10 

Não executa a tarefa. 0 

 

 

2 

Utilizar instrumentos 

musicais 

 

Executa os ritmos utilizando instrumentos musicais. 20 

Executa, mas não acompanha o ritmo utilizando 
instrumentos musicais. 

10 

Não executa a tarefa. 0 

3 

Executa o esquema 

com timbres corporais 

(palmas, estalinhos…) 

Executa o esquema com muito rigor 15 

Executa o esquema com algum rigor 10 

Executa o esquema com pouco rigor 5 

Não executa a tarefa. 0 

Questões Respostas 
 

Cotação N.º Objetivo Descritores dos níveis de desempenho 

1 

1.1 

Entoar o excerto da 

história de várias 

maneiras (a rir, a 

chorar, devagar, a 

gaguejar, …) 

 

Explora o excerto de forma muito expressiva de 
três maneiras diferentes. 

35 

Explora o excerto de forma expressiva de duas 
maneiras diferentes. 

20 

Explora o excerto de forma expressiva de uma 
maneira diferente. 

10 

Não executa a tarefa. 0 
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Situação B 

 

 

 

 

 

Partes 
Item  

Cotação (em pontos) total 

II 
1. 2. 3.       

30 20 15      65 

III 
1.         

35        35 

 

Total 
        

 
100 

  

Questões Respostas  

Cotação 

 

 

N.º Objetivo Descritores dos níveis de desempenho 

1 

Improvisar uma situação 

proposta, fazendo 

comentários, gestos, 

movimentos,… 

 

Improvisa de forma muito expressiva a situação 
proposta, revelando imaginação. 

35 

Improvisa de forma expressiva a situação 
proposta, revelando alguma imaginação. 

20 

Improvisa de forma pouco expressiva a situação 
proposta, revelando pouca imaginação. 

10 

Não executa a tarefa. 0 


