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Ano letivo 2020/2021 

INFORMAÇÃO-PROVA 

Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo do Ensino Básico 

Disciplina: Oficina de Teatro                                                                                   Código: 97 

                                                                                                                             1ª e 2ª Fases 

Tipo de Prova: Prática                                                               Duração da Prova: 45 minutos 

                                                                                                                Tolerância: 0 minutos 

 

1. Objeto de avaliação  

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares da disciplina de Oficina de 

Teatro, do 3º Ciclo do Ensino Básico, e permite a verificação das aprendizagens passíveis 

de avaliação, numa prova prática de duração limitada. 

 

2. Característica e estrutura 

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

3º Ciclo, da disciplina de Oficina de Teatro, a realizar em 2021, em três grupos de itens 

específicos, incidindo sobre os seguintes domínios e subdomínios: 

9º Ano - Corpo (Tomar consciência do corpo, explorando as suas 
potencialidades no processo de expressão/comunicação) 

Aspetos fundamentais do esquema corporal; a arquitetura do corpo e os eixos e 
coordenadas do movimento, a partir uma sequência de movimentos. 

Identificar e executar as diferentes dicotomias: tensão/relaxamento, movimento/pausa, 
interior/exterior, conter/ser contido, equilíbrio/desequilíbrio e a decomposição do 
movimento de modo fracionado, a partir de uma sequência improvisada de movimento. 

 

9º Ano - Espaço (Tomar consciência do meio - espaço e o objeto explorando as 
suas potencialidades ao serviço da expressão/comunicação) 

Aspetos fundamentais do corpo em movimento pelo espaço (entrar/estar/sair de cena), 
a partir de uma sequência improvisada de movimentos. 

A relação entre o corpo e um objeto do cenário. 

O potencial expressivo do corpo a partir de um sentimento. 

 

9º Ano - A Linguagem verbal e não verbal (A consciência e utilização das 
potencialidades da linguagem verbal e não verbal no processo de 
expressão/comunicação. 

Aspetos fundamentais da personagem em movimento pelo espaço (entrar/estar/sair de 
cena), a partir uma sequência improvisada com recurso à linguagem verbal e não 
verbal. 
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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. 

No âmbito das competências específicas da disciplina de Oficina de Teatro, constituem 

critérios gerais: 

3.1 - A relevância da resposta relativamente ao exercício proposto; 
3.2 - O recurso adequado aos conteúdos abordados;  
3. 3 - O domínio do vocabulário específico da disciplina, 

 

Itens de seleção 

A classificação é atribuída às respostas corretas; todas as outras respostas são 

classificadas com zero pontos. 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e 

apresentados.  

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada 

com zero pontos. 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa integram os 

parâmetros de coerência e pertinência da informação, estrutura e coesão. 

 

4. Cotações 

ANO 

ESCOLARIDADE 
DOMÍNIOS COTAÇÃO 

9º ANO 

Corpo  

(Tomar consciência do corpo, explorando 

as suas potencialidades no processo de 

expressão/comunicação) 

30% 

Espaço  

(Tomar consciência do meio - espaço e 

objeto explorando as suas 

potencialidades ao serviço da 

expressão/comunicação) 

30% 

A linguagem verbal e não verbal  

(Tomar consciência das potencialidades 
da linguagem verbal e não verbal no 
processo de expressão/comunicação 

40% 

 TOTAL 100% 

 4. Material 

Para a realização da prova, o examinando terá de usar roupa própria para a prática de 

atividade física.  

5. Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos sem tolerância. 


