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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Complemento À Educação Artística - Arte Digital                2022 

Prova 97  

Prova prática 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

3.º Ciclo do Ensino Básico  

O presente documento divulga a informação relativa da prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 
ensino básico da disciplina de Complemento à Educação Artística, a realizar em 2022, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação; 
 
 Caracterização da prova; 
 
 Material; 
 
 Duração; 
 
 Critérios de gerais de classificação. 
 
 

1. Objeto de Avaliação 
 
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e o Programa da 

Disciplina de Arte Digital. 

Na prova de equivalência à frequência de Complemento à Educação Artística - Arte Digital será avaliada a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração limitada, enquadrada por um conjunto de 

capacidades, nomeadamente: 

 
 Interpretação e compreensão de enunciados; 

 

 Interpretação de representações gráficas; 
 

 Interpretação e execução de representações digitais; 
 

 Utilização adequada da caneta digital; 
 

 Utilização adequada das aplicações digitais estudadas; 
 

 Criatividade; 
 

 

2. Caracterização da prova 
 
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa e à sequência dos 

seus conteúdos. 

Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do 

programa. 

A prova é cotada para 100 pontos.  
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Quadro II - Valorização dos domínios/conteúdos na prova 

Domínios/Temas 
Cotação 

(%) 

Tratamento de imagem Digital 20 

Composição/colagem digital 40 

Ilustração Digital 40 

 

3. Material 

- Material de escrita: caneta esferográfica preta de tinta indelével; 

- Material específico: Papel A4 tipo cavalinho (fornecido pela escola), lápis n.º 2, borracha, afia lápis com 
reservatório; 

- Equipamento informático: Tablet Samsung Galaxy TabA ou equivalente* e caneta digital (para ecrã tátil).   

* Com as seguintes apps instaladas: Canva, Autodesk Sketchbook/Ibis Paint X, Dotpict, Photoshop 
Elements/Photopea, LifeLapse. 

 

4. Duração 
A prova tem a duração de 45 minutos. 
 
 

5. Critérios Gerais de Classificação 

- É atribuída a cotação zero a qualquer questão não respondida, anulada ou ilegível. 

- São aceites todas as resoluções desde que corretas. 

- O erro cometido numa alínea, da qual dependam as seguintes, será apenas penalizado nessa alínea. 

 

 


