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Ano Letivo 
2018/2019 

Informação-Prova Escrita de Equivalência à Frequência 
(De acordo com o Capítulo III, Artigo 23º do Despacho Normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro de 2019) 

Curso(s)/Componente de Formação: 

  

 X Científico-Humanístico   Tecnológico 

  

  

  Geral  X Específica   Geral   Científica   Tecnológica 

  

Código de Exame e Disciplina: 316 - Oficina de Artes 

Ano(s) de Escolaridade: 12º ano  

Duração da Prova: 120 minutos  

 

 

Oficina de Artes integra o plano de estudo do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais – 

componente de formação específica – e constitui-se como disciplina de opção do 12º ano. 

Deste modo, à Área Disciplinar de Oficina de Artes compete abordar as áreas de expressão e 

concretização plásticas bi e tridimensionais, associadas aos fenómenos da comunicação visual. 

Oficina de Artes pretende desenvolver a aquisição de saberes no âmbito das Artes Visuais, 

promovendo nos alunos a sensibilidade e a consciência crítica, mediante a motivação para os 

conteúdos específicos das suas diferentes áreas, fomentando a capacidade de manipulação sensível 

e técnica dos materiais, dos suportes e dos instrumentos, visando um melhor entendimento do 

espaço bidimensional e tridimensional em vários domínios da expressão plástica, procurando 

também incentivar e desenvolver a criatividade, hábitos de pesquisa e métodos de trabalho 

experimental tentando assim proporcionar aos alunos o acesso aos fundamentos e pressupostos 

científicos essenciais que determinam grande parte da fenomenologia das Artes Visuais, desde o ato 

criativo em si à perspetiva crítica e de intervenção no âmbito da comunidade. 

 ___________________________________________________________________________________ 
CONTEÚDOS 

▪ Linguagem Plástica; 

▪ Materiais, suportes e instrumentos; 

▪ Técnicas de expressão e representação; 

▪ Projeto artístico; 

▪ Desenvolvimento e concretização de projeto. 
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___________________________________________________________________________________ 
 
OBJETIVOS / COMPETÊNCIAS  

▪ Desenvolver competências nos domínios da representação bidimensional e tridimensional;  

▪ Representar no plano a espacialidade tridimensional através de meios riscadores; 

▪ Manipular, com intencionalidade os diferentes processos técnicos da representação e 
expressão visual; 

▪ Utilizar adequadamente os materiais, os suportes e os instrumentos necessários à construção 
de uma mensagem visual; 

▪ Dominar as diferentes fases metodológicas de desenvolvimento de um projeto. 
___________________________________________________________________________________ 

 
ESTRUTURA DA PROVA  

Trata-se de uma prova escrita, de caráter prático, que parte de um referencial bi ou 
tridimensional (desenho, objeto, fotografia ou reprodução de uma obra de arte) e que terá como 
objetivo a resolução de um problema de âmbito plástico/visual, que deverá ser desenvolvido em três 
fases metodológicas que se interligam: 

▪ GRUPO I : Estudos e esboços 

▪ GRUPO II : Solução final do problema (Desenvolvimento de uma opção final)  

▪ GRUPO III : Relatório – Memória Descritiva e Justificativa 
Nota: dependendo da área apresentada para exploração e tendo em conta os limites desta prova, 
entende-se que a prova no seu global poderá não conter todas as fases metodológicas de um 
projeto. Importa, no entanto, uma aproximação à simulação da relação sequencial entre 
conceito/objeto/projeto/produto final/justificação teórica. 
___________________________________________________________________________________ 
 
MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

Material de escrita (caneta ou esferográfica de tinta indelével), canetas caligráficas ou 
aparos, grafites de grau e de dureza diferentes (duras e macias), borracha, lápis de cor, marcadores, 
pastéis de óleo, lápis de cera, tinta da china e aguarela. A prova realiza-se em folhas fornecidas pela 
Escola, para os Grupos I e II serão fornecidas folhas de prova tipo cavalinho de formato normalizado 
A3 e para o Grupo III serão fornecidas folhas de prova pautadas. 

Não é permitido o uso de corretor. 
____________________________________________________________________________________ 
 
COTAÇÕES  
A prova é cotada em pontos, num total de 200 pontos (posteriormente convertidos para a escala de 
0 a 20 valores), distribuídos pelos três grupos de trabalho obrigatórios: 

▪ GRUPO I :       80 PONTOS     - Estudos e esboços  

▪ GRUPO II :      80 PONTOS    - Solução final do problema (Desenvolvimento de uma opção final)  

▪ GRUPO III :     40 PONTOS    - Relatório – Memória Descritiva e Justificativa  
____________________________________________________________________________________ 
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CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

▪ Análise, interpretação e experimentação artística 
Poder de observação aliado à capacidade de interpretar e registar; 
Capacidade de leitura e análise de imagens; 
Formulação de questões pertinentes. 
 

▪ Concretização de práticas projetuais 
Capacidade de relacionar os conhecimentos adquiridos e de os utilizar em novas 
situações; 
Capacidade de definição/condução da metodologia projetual nas diferentes áreas de 
estudo; 
Domínio dos meios de representação bi e tridimensional; 
Capacidade expressiva formal e estrutural; 
Capacidade de manipulação de técnicas e materiais; 
Invenção criativa aplicada à criação plástica. 
 

▪ Justificação teórica 
Capacidade de descrever e justificar a solução final apresentada, bem como as opções 
tomadas tendo em conta o problema e o conceito que foi apresentado; 
Propriedade e riqueza do vocabulário plástico utilizado. 

____________________________________________________________________________________ 
 
Data de publicação:  14 de maio 2019 


