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CONTEÚDOS OBJETIVOS  ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

Módulo 1 
ÁREA DE DIAGNÓSTICO  
-LINGUAGEM PLÁSTICA  
-MATERIAIS, SUPORTES E 
INSTRUMENTOS  
- TÉCNICAS DE EXPRESSÃO E 
REPRESENTAÇÃO  
 
Módulo 2 
PROJETO ARTÍSTICO  
-PROJETO E OBJETO  
-REPRESENTAÇÃO EXPRESSIVA E 
REPRESENTAÇÃO RIGOROSA DAS 
FORMAS E DO ESPAÇO  
    
Módulo 3 
ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO E 
CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO  
-ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO DO 
PROJETO (possiveis):  
Desenho, Pintura, Escultura, Design 
Gráfico, Design de Equipamento, 
Intervenção em espaços públicos. 
 

 
- Aplicar técnicas e práticas de 
representação bi e tridimensional; 
  
- Desenvolver a pesquisa formal, a 
diversidade de alternativas e a 
fundamentação de escolhas; 
  
- Aceder à dimensão plástica pela 
manipulação da forma tridimensional; 
  
- Desenvolver as potencialidades de 
produção expressiva, através da 
mistura de processos e da 
manipulação técnica de materiais, 
instrumentos e suportes. 
 

 
A prova é constituída por dois 
grupos de questões:  
 

GRUPO I 
Representação expressiva 
tridimensional explorando os 
valores plásticos e pictóricos 
dos elementos gráficos.  
 

GRUPO II 
Execução de um modelo 
tridimensional e respetivo 
tratamento plástico e 
cromático.  
 
Memória descritiva para 
justificar as intenções, as 
técnicas, os materiais 
utilizados e as formas 
adotadas. 
 

 
 
 

 
 

 
85 pontos  

 
 
 
 
 

85 pontos  
 
 
 
 

30 pontos  
 
 
 

TOTAL  
200 pontos 

 

 
GRUPO I 

-  Capacidade de propor alternativas 
diversificadas e comunicar ideias;  
 

- Domínio das técnicas de representação 
expressiva tridimensional;  
 

- Qualidade gráfica/plástica e valorização da 
imagem do projeto;  
 
 

GRUPO II 
- Materialização tridimensional do modelo;  
 

- Manipulação criativa dos materiais e 
utilização de técnicas mistas;  
 

- Capacidade de descrever e fundamentar 
intenções. 
 

Material a utilizar: 
A prova deve ser realizada em folhas de papel de desenho de 160 g, de formato A3+, de modelo oficial fornecidas pela escola, 1 folha por exercício (2 folhas).   
O examinando deve ser portador de: 
Folha de prova/teste para responder à parte escrita (memória descritiva). 
Caneta esferográfica, grafites, lápis de cor, pastel seco, pastel de óleo, aguarelas, guaches, pincéis; 
Papel vegetal, papel de lustre, papéis coloridos, revistas e jornais, cartão e cartolinas; 
Régua, esquadro, compasso, borracha, apara-lápis, tesoura; 
X-acto, cola de papel de secagem rápida.                                                                                                

REGIME NÃO PRESENCIAL 
MATRIZ DO EXAME DE OFICINA DE ARTES                                                                                                                                                      12º ANO  -  MÓDULOS 1, 2 e 3   
Modalidade: Prova escrita com componente prática 
Duração da prova: 180 minutos 


