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Informações gerais

No processo de aplicação e classificação da prova, identificam-se funções específicas: a de aplicador 
da prova, a de classificador, a de supervisor da classificação e a de interlocutor.

A organização dos alunos durante a aplicação da prova é da responsabilidade do professor titular da 
turma ou do professor que ministra esta parte do currículo, podendo ser coadjuvados, nesta tarefa, por 
outro professor.

A classificação é da responsabilidade de uma equipa de classificadores.

A supervisão da classificação será assegurada pelo IAVE através de professores supervisores, que 
receberão, para o efeito, formação específica. Os supervisores terão a responsabilidade de interagir 
com os interlocutores que vierem a ser designados pelas escolas (um interlocutor para o domínio da 
Educação e Expressão Musical/Educação e Expressão Dramática e outro para o domínio da Educação 
e Expressão Plástica), aos quais, por sua vez, caberá assegurar a articulação com os demais 
intervenientes.

Condições específicas para a realização da prova

Antes de os alunos iniciarem a prova, o aplicador deve preparar o espaço e os materiais necessários, 
de acordo com o esquema definido no Guião da Prova.

A primeira parte da prova requer um espaço físico amplo, que poderá ser a sala de aula (de onde serão 
retiradas previamente as mesas e as cadeiras), uma sala polivalente ou um ginásio. O espaço deve ter 
uma boa qualidade acústica, de forma a não prejudicar a audição dos ficheiros áudio.

Na segunda parte, o espaço a ser utilizado deve possuir:

   • mesas e cadeiras em número suficiente para todos os alunos;
   • mesas de apoio, para material comum;
   • espaço livre para circulação.

Os materiais necessários para a realização da prova encontram-se discriminados no anexo 1 a este 
documento.

Instruções gerais de realização da prova
Os alunos devem apresentar-se com roupa confortável, com sapatilhas ou meias anti-derrapantes e 
identificados através de coletes ou de T-shirts numerados. O número deverá ter dimensão suficiente 
para possibilitar a sua boa leitura por parte dos classificadores. 

Os alunos realizam as tarefas, respeitando a sequência descrita no Guião da Prova.
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Durante a prova, a observação, o registo e a classificação dos desempenhos dos alunos são efetuados 
pela equipa de classificadores designados para o efeito, de acordo com as instruções e com os critérios 
específicos de classificação.

A prova é dada por terminada após todos os alunos terem sido observados na execução de todas 
as tarefas.

Recomendações para o aplicador
Cabe ao aplicador dar indicações para o início da prova, bem como orientar e acompanhar a realização 
das tarefas por parte dos alunos, em articulação com a equipa de classificadores, à medida que estes 
forem efetuando os registos de observação.

Recomendações para os classificadores

Os classificadores devem colocar-se num local favorável à observação dos desempenhos dos alunos 
e ao respetivo registo nas grelhas de classificação.

Cabe aos classificadores decidir o início e o fim do período de observação em cada tarefa e, em 
articulação com o professor aplicador, gerir a transição dos alunos de uma tarefa para outra. 

Em situações excecionais, os classificadores podem solicitar a repetição da tarefa a algum aluno. Cabe 
à equipa de classificadores dar por terminada a prova.

Materiais de apoio

Com o objetivo de apoiar o processo de aplicação e classificação da prova, o IAVE irá disponibilizar 
alguns materiais, nomeadamente exemplos de tarefas similares às que constarão da prova, e respetivos 
critérios de classificação.
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Anexo 1

Material requerido à escola e aos alunos

1.ª parte da prova

Material requerido à escola, por turma:
   • 1 garrafa de plástico de meio litro, vazia;
   • 1 novelo de lã;
   • 1 revista.

Cabe ao aplicador garantir que estes materiais estejam disponíveis na sala.

2.ª parte da prova

Material requerido a cada aluno:
   • Lápis de grafite;
   • Apara-lápis;
   • Tesoura.

Material requerido à escola, para cada aluno:
   • 3 barras de plasticina de cores diferentes;
   • 2 folhas de papel cavalinho A3;
   • 1 tubo de cola líquida (mais 5 tubos adicionais por turma).

Cabe ao aplicador garantir que estes materiais estejam distribuídos nos lugares dos alunos antes do 
início da 2.ª parte da prova.

Material requerido à escola, por turma:
   • 1 caixa de 12 lápis de cera por cada 3 alunos;
   • 1 caixa de 12 lápis de cor por cada 3 alunos;
   • No mínimo, 5 novelos de lã de cores diferentes por cada turma (ou a quantidade equivalente em 

novelos de desperdício);
   • Pelo menos 10 variedades diferentes de tecidos com padrões (poderão ser restos de tecido, num 

total de aproximadamente 3 m2 por turma);
   • 10 jornais e 10 revistas (ex.: suplementos de jornais, revistas semanais de notícias ou revistas 

temáticas – de viagens, de natureza, de fotografia,...);
   • Materiais recicláveis/desperdício (ex.: tampas, rolhas, caricas, embalagens vazias devidamente 

limpas, esferovite, botões,...).

O aplicador deverá garantir a colocação de mesas, onde estes materiais estarão disponíveis, permitindo 
que os alunos a eles tenham acesso autonomamente. Sugere-se que se guardem os diversos materiais 
em caixas separadas.


