
 

 

Informação-Prova de Equivalência à 
Frequência  

Expressão Dramática - Prova prática 

Prova 97      2022 3º Ciclo do Ensino Básico 

Des  Decreto-Lei n.º 7-A/2022, de 24 março 

 
9º Ano de Escolaridade 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência de 

Expressão Dramática do 3.º ciclo, a realizar em 2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 
1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais do Programa de Educação Visual em vigor para o 3º ciclo do ensino 

básico. Permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração 

limitada.  

 
2.Caracterização da prova 

O aluno não realiza a prova no enunciado.  

A prova é de carácter prático e é constituída por dois grupos.  

No grupo I avalia-se a Linguagem Verbal e Gestual, a Projecção e Dicção de Voz.  

No grupo II avalia-se a aprendizagem nos domínios da Criatividade, Improvisação e Facilidade de 
resposta perante um desafio proposto. 

Os itens/grupos de itens podem ter como suporte, por exemplo, imagens e textos.  

A prova é cotada para 100 pontos.  

A valorização relativa dos conteúdos/ temas apresenta-se no Quadro 1.  

 

 

 

 



Quadro1 

Conteúdos/Temas 
Cotação  

(em pontos) 

Linguagem Verbal  

• Interpretação de Texto; 
• Falar sobre a personagem e o seu percurso; 
• Identificar possiveis àreas de trabalho mais profundo na personagem como o 

seu falar, sotaque etc. 

Voz: Projecção e Dicção 

• Projecção de voz colocada;  
• Dicção durante todo o texto, capacidade de correção após alguma possível 

direção. 

 Linguagem Gestual 

• Utilização de gestos por parte do aluno que possam suportar o texto em 
questão; 

• Bom controlo do corpo e limitação de alguns tiques. 

50 

 Criatividade, Improvisação e Facilidade de Resposta 

• Capacidade de improvisação na construção de uma história após ser dado um 
texto, uma imagem ou uma situação; 

• Improvisação de um possível dialogo; 
• Improvisar palavras, sons, atitudes, gestos e movimentos, constituindo 

sequências de ações em situações imaginadas, envolvendo a sua personagem. 

50 

 

 

3.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, 
previsto na grelha de classificação.  

As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  

No entanto, em caso de omissão ou de engano no identificação de uma resposta, esta pode ser 
classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito.  

 

 

 

 

Quadro 2- Critérios de classificação 



Critérios de Classificação 

 

Cotação por grupo  

(em pontos) 
 

 

 

Grupo I 
 

• Interpretação do texto e da personagem 
• Correta utilização de Limguagem Gestual 

 

30 
 

• Projecção e Dicção de Voz  20 

 

Grupo II 
 

• Aplicação das Técnicas Referentes ao Grupo I 5 

• Criatividade e Improvisação 25 
 

• Capacidade de Resposta Perante o Desafio Proposto 20 

 

 

4. Material 

O aluno não necessita de qualquer material. 

 

5. Duração 

O exame tem a duração de 90 minutos com tolerância de 30 minutos. 

 


