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INFORMAÇÃO Prova De Equivalência À Frequência 

 
 

 

1. Objeto de Avaliação 

 

Esta prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais da disciplina de Oficina de Artes do Ensino 

Secundário. A prova incide nos domínios a elas associados passíveis de avaliação em prova escrita, de 

duração limitada. 

A saber: 

- 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. 

 

 

2. Caracterização da Prova 

 

A prova é constituída por dois grupos de questões. 

GRUPO I constituído por dois itens (1.1 e 1.2) com a cotação de 85 pontos a que corresponde: representação 

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

GRUPO II constituído por dois itens (2.1 e 2.2) com a cotação de 115 pontos a que corresponde: 

execução de um modelo tridimensional e respetivo tratamento plástico e cromático e Memória Descritiva 

para justificar as intenções, as técnicas e os modos de formar adotados. 
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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 e é expressa por um número inteiro. 

As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Os critérios de classificação das respostas aos itens da prova são organizados por níveis de desempenho 

sendo atribuído a cada um desses níveis uma data pontuação. 

É classificado com zero pontos qualquer parâmetro de resposta que não atinja o nível 1 de desempenho. 

A não utilização dos materiais indicados implica a classificação de zero pontos nos parâmetros «Domínio das 

técnicas de representação expressiva tridimensional» e «Materialização tridimensional do modelo». 

 

 

Itens 
Parâmetros Cotações 

Grupo I 

 

1.1 

1.2 

   • Capacidade de propor alternativas diversificadas e comunicar ideias       30 pontos 

   • Domínio das técnicas de representação expressiva tridimensional 30  pontos 

   • Qualidade gráfica/plástica e valorização da imagem do projeto        25 pontos 

Sub-total 85 pontos 

Grupo II 

 

2.1 

2.2 

 

 

 

   • Materialização tridimensional do modelo        55 pontos 

   • Manipulação criativa dos materiais e utilização de técnicas mistas 30 pontos 

   • Capacidade de descrever e fundamentar intenções 30 pontos 

Sub-total 115 pontos 

TOTAL DA PROVA 200 pontos 

 

 

 

 

4. Material 
 

Caneta esferográfica (para a memória descritiva), papel vegetal, grafites, lápis de cor, pastel seco, pastel de 

óleo, aguarelas, guaches, pincéis, 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. 

 

 

 

5. Duração 

 

A prova tem uma duração de 120 minutos. 
 

 


