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INFORMAÇÃO-PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Disciplina: Oficina de Artes
Prova 97| PROVA PRÁTICA

3. º Ciclo do Ensino Básico
Objeto de avaliação
A prova tem por referência o programa da disciplina de Oficina de Artes (Oferta de Escola), observando os
seguintes objetivos:

•

Formular propostas artísticas para a resolução de problemas de temas/situações comsignificado;

•

Desenvolver o processo criativo através da elaboração, exploração e seleção de ideiasque conduzem a
uma solução técnica viável;

•

Desenvolver saberes já adquiridos em áreas afins, relacionando-os e adequando-os aosdiversos modos
de projetar;

•

Manifestar a sua apreciação estética relativa aos projetos de forma crítica.

Nesta prova serão avaliados os seguintes domínios:

1- Apropriação da linguagem plástica
- mobiliza os conhecimentos no seu percurso formativo com rigor científico;
- aplica a linguagem de estruturação plástica;
- desenvolve a capacidade de expressão e comunicação.
2- Expressão e comunicação

- utiliza adequadamente os materiais e o espaço de trabalho;
- aplica/utiliza técnicas, fórmulas e métodos aprendidos na resolução de problemas;
- demonstra criatividade nos trabalhos que realiza.
Caracterização e estrutura da prova
O aluno realiza a prova no papel de prova (folha de enunciado à parte).
A prova é composta por um grupo de resposta obrigatória.
O grupo pode ter como suporte imagens.
A prova é cotada para 100 pontos.
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Valorização dos temas da prova
Cotação
Temas

(em pontos)

Grupo I
ÁREAS DE EXPLORAÇÃO: Desenho, Pintura e Design Gráfico.Conteúdos
processuais (operacionalização):

•

Reprodução / Reinterpretação de Obras de arte;

•
•
•
•
•

Figura humana, Natureza;

100 Pontos

Desenho de observação;
Colagens;
Criações / Interpretações plásticas bidimensionais;
Utilização de variados materiais de expressão plástica.

Critérios gerais de classificação
Os critérios gerais de classificação apresentam-se por etapas, sendo que a cada etapacorresponde
uma determinada pontuação.
Material
A resposta é registada em folha própria (folha de papel de desenho A3) fornecida peloestabelecimento
de ensino.
No preenchimento do cabeçalho apenas pode usar, como material de escrita, caneta azul oupreta.
Deve usar a folha cuja face apresenta o cabeçalho impresso.Deve trazer
o seguinte material:
Lápis de grafite H (nº 3) e B (nº 1); borracha branca; apara-lápis; lápis de cor; canetas de feltro;caneta extrafina
preta; papel vegetal; papel de lustro de diferentes cores; tesoura e cola.
Duração
A prova tem a duração de 45 minutos.
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