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INFORMAÇÃO- PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

OFICINA de ARTES                                                                              
 

Código 316                                                                                                   2020 

 
12º ano de escolaridade do Ensino Secundário 

 
1 – INTRODUÇÃO: 

 

O presente documento visa definir as características e a estrutura da prova de equivalência 

à frequência da disciplina de Oficina de Artes, do 12º ano de escolaridade, a realizar em 

2020. 

São ainda apresentados os critérios de classificação da prova, assim como os materiais que 

o aluno deve ser portador no ato da sua realização. 

 

2 – OBJETO DA AVALIAÇÃO: 

 

A prova tem por referência o Programa da disciplina e permite avaliar os conhecimentos, 

competências e capacidades dos alunos numa prova prática de duração limitada, tendo em 

conta os diversos domínios do programa, nomeadamente: 

 
Módulo 1 

• Linguagem plástica. 

• Elementos estruturais da linguagem plástica: 

- Ponto/Linha 

- Valores de textura 

- Valores lumínicos (claro/escuro) 

- Valores cromáticos 

Módulo 2 

• Projeto e objeto 

• Representação expressiva e representação rigorosa das formas e do espaço. 

• Metodologias do projeto. 

• Representação expressiva. 

• Sistemas de representação rigorosa. 

• Dispositivos utilitários de comunicação. 

 

- Codificações gráficas: 

. símbolos pictóricos 

. símbolos icónicos 

. sinais
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Módulo 3 

• Áreas de desenvolvimento do projeto: 

. desenho 

. pintura 

. design gráfico 

. design de equipamento 
 

Competências: 

 
• Identificar elementos estruturais da linguagem plástica, bem como os efeitos expressivos 

que deles resultem. 

• Demonstrar competências nos domínios da representação bidimensional e/ou 

tridimensional. 

• Aplicar técnicas de representação expressiva e/ou rigorosa do espaço e das formas que o 

habitam. 

• Demonstrar a semântica da funcionalidade comunicativa de certos tipos de iconicidade. 

• Demonstrar conhecer e entender as fases metodológicas de um projeto. 

• Aplicar conhecimentos e competências já adquiridos em áreas afins, relacionando-os e 

adequando-os aos diversos modos de projetar. 

 

3 – CARATERIZAÇÃO DA PROVA 
 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos 

programáticos da disciplina. Todos os itens envolvem a resolução de questões no âmbito 

da representação gráfica, não sendo solicitadas respostas descritivas, legendas ou 

relatórios. 

 
Estrutura da Prova 

 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos 

programáticos da disciplina. Sendo a Prova de carácter prático, parte dum referente 

bi ou tridimensional (desenho, objeto, fotografia ou reprodução de uma obra de arte) 

e é constituída por duas partes que se interligam: 

1.ª parte: representação gráfica de elemento ou elementos do referente; 

2.ª parte: resolução de um problema no âmbito de uma das áreas propostas, 

        que deverá ser desenvolvido em dois níveis: 
 

a) Estudos e esboços 
b) Desenvolvimento 

 
Nota: Na 2ª parte não será exigido a apresentação de todas as fases metodológicas do “método de 

projeto”. Importa, no entanto, uma aproximação à simulação do objeto/produto final. 
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Cotações da Prova  
 

1ª Parte: 

50 pontos 

 
2ª Parte: 

a) 50 pontos 

b) 100 pontos 

 

O total da prova é cotada para 200 pontos. 

 

 
Critérios de Classificação: 

 

Os itens em questão visam avaliar a capacidade dos alunos, relativamente às seguintes 

questões: 

 

 
 
 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma 

resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que 

diz respeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Capacidade de observação e de análise do mundo visível e das suas mensagens visuais. 

• Utilização adequada dos diferentes processos técnicos de representação expressiva 
e/ou rigorosa das formas e do espaço bi e tridimensional. 

• Domínio na utilização sensível e técnica dos materiais, dos suportes e dos instrumentos. 

• Capacidade de invenção criativa, aplicada ao(s) trabalhos e projeto(s). 

• Domínio das fases metodológicas de um projeto. 

• Capacidade de relacionar conhecimentos e competências adquiridos e de os adequar 
aos modos de projetar. 

• Compreensão das questões utilitárias relacionadas com certos tipos de iconicidade, na 

área da cidadania. 
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4– MATERIAL A UTILIZAR (da responsabilidade do aluno) 
 

O examinando deve ser portador do seguinte material: 
 

- Lápis de grafite n.º 3(H); 2(HB); 1(B), ou semelhantes 

- Borracha 

- Compasso 

- Esquadro 30º-60º 

- Esquadro 45º 

- Transferidor 

- Cola tipo UHU ou similar 

- Meios corantes (opcional à escolha do aluno, no mínimo dois): 

lápis de cor, 

lápis de cera, 

pastel 

feltros, 

aguarela 

(outros preferidos pelo aluno). 

 
O papel para a execução da prova é de modelo oficial, formato A3, a fornecer pela 

Escola. 

As folhas não serão dobradas no ato da entrega. 

 
 

7 – DURAÇÃO DA PROVA 

 

A prova terá a duração de 120 minutos (2 horas). 


