
                                                                                                                                            

                                                                         
 

Prova 316 Oficina de artes  Página 1 

 

 

              INFORMAÇÃO–PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

         Oficina de Artes                 

              Código 316 | 2021 

 
            12.º Ano do Ensino Secundário (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) 

 

 
 

O presente documento divulga informação relativamente à prova de Equivalência à Frequência da disciplina 

da componente Técnica - Oficina de Artes, a realizar em 2021, nomeadamente:  

 

 

- Objeto de avaliação;  

- Características e estrutura da prova; 

- Critérios gerais de classificação;  

- Material; 

- Duração.  

      

Objeto de Avaliação  

A prova de equivalência à frequência tem por referência o programa de Oficina de Artes, e permite avaliar 

a aprendizagem passível de avaliação numa prova de expressão Escrita e de duração limitada 

    Competências 

A resolução da prova pode envolver:  

• 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 projecto(s). 

• Domínio das fases metodológicas de um projecto.  

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

projectar.  

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

 
 

Conteúdos /Temas  

 

• Elementos estruturais da linguagem plástica. 

 - Ponto/Linha  

 - Valores de textura  

- Valores alumínicos (claro/escuro) 

- Valores cromáticos 

• Metodologias do projeto 

• Representação expressiva. 

• Materiais, suportes e instrumentos. 

• Sistemas de representação rigorosa.  
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• Design (comunicação, objeto etc.) 

• Dispositivos utilitários de comunicação.  

 - Codificações gráficas:  

     Símbolos pictóricos.  

     Símbolos icónicos.  

     Sinais 

 
              

     Caracterização e Estrutura da Prova 

A prova é realizada em folhas de papel próprio, fornecidas pelo estabelecimento de ensino. 

Apresenta dois grupos de itens de construção, que se podem ou não interligar ou complementar: com recurso 

a meios atuantes e materiais diversificados.  

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. Os 

itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

conteúdos/temas do Programa.  

Os itens/grupos de itens podem ter como suporte, por exemplo, imagens e textos.  

 

Para a resolução das atividades acima descritas, sugere-se a seguinte distribuição do tempo:  

 

I Grupo — 40 minutos  

II Grupo — 60 + 20 minutos  

 

A prova é cotada para 200 pontos.  

 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no quadro 1: 

 

    Quadro 1 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

 
 
        

 
 
 
 
 
 

Conteúdos /Fases de resolução do problema Cotação (em 

pontos) 

    Grupo I  

   a) Transformação de imagem. 

 Representação Gráfica de elemento ou elementos do referente. 

 Elementos estruturais da linguagem plástica. 

 Representação expressiva. 

 Suportes e instrumentos técnicos de expressão e representação;  

 

 

 

   75 

   Grupo II  

 Resolução de uma opção, no âmbito da área do design, proposta, que deverá 

ser desenvolvido: 

   a) Estudos Formais e cromáticos 

a)    b) Solução final 

 Representação expressiva e/ ou representação rigorosa das formas e do espaço. 

  c) Memória justificativa: Forma, Cor, Materiais, suportes, etc. 

 

 

 

    55 

    50 

 

    20 
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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, previsto na grelha de 

classificação.  

 

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

 

Na classificação a atribuir às respostas, aos itens da prova, serão considerados:  

 

A invenção criativa, aplicada a trabalhos de projeto; 

              Capacidade de observação 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. 

A capacidade de análise e recriação de objetos. 

O domínio e a criatividade na aplicação de princípios e estratégias de composição e de estruturação da 

linguagem plástica. 

O domínio na utilização sensível e técnicas dos materiais, dos suportes e dos instrumentos.  

A coerência formal e conceptual das respostas produzidas.  

              Domínio dos meios de representação. 

              Descrição detalhada do raciocínio desenvolvido. 

 

 
 

 Material  
 

O papel de prova será fornecido pelo estabelecimento de ensino. No preenchimento do cabeçalho, o 

examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta. 

A prova é realizada em folhas de papel A3, e folha de papel pautado, fornecidos pelo estabelecimento de 

ensino (modelo oficial). 

O examinando deve utilizar três folhas A3, + folha pautada, e resolver cada alínea do problema por folha, na 

face que apresenta o cabeçalho impresso. 

 

O examinando deve ser portador do seguinte material:  

 

Folhas de papel de esquiço (vegetal) A3 

Materiais riscadores como:  

Grafites várias durezas (HB, B2, B6) 

Borracha e apara-lápis;  

Lápis de cor(aguareláveis);  

Caneta estenográfica preta. 

Materiais de pintura como:  

Pastel de óleo   

Tintas aguarela,   

Pincéis.  

Recipiente para água e tintas; 

Pano de limpeza; 
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              Materiais técnicos como:  

Régua; esquadro; 

Tesoura; 

Cola de Stick. 

 

Não é permitido o uso de tinta corretora. 

    

 Duração da Prova 

 

A prova tem a duração de 120 minutos. 
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      Aprovada em conselho pedagógico do dia____________/_____/___________ 

 

                O Coordenador                                                                    O Diretor 

 

                 _________________                                            ________________ 

 


