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Introdução 
 

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência à 
frequência do ensino secundário da disciplina de Oficina de Artes (12.º ano), a realizar em 
2022, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Duração; 

• Material autorizado. 

 

 
1. Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 
enunciadas nas Aprendizagens Essenciais da disciplina de Oficina de Artes. 

Nas provas são objeto de avaliação a produção escrita e gráfica. 
 
 

2. Características e estrutura 

A prova, de caráter prático, apresenta dois grupos de itens de expressão gráfica, com 
recurso a meios atuantes diversificados, indicados, caso a caso, no enunciado. 

 
Os grupos de itens têm como suporte um ou mais documentos: 

– imagens e/ou textos. 
 

 
Grupo I 

 

Representação gráfica expressiva de elemento ou de elementos do referente, aplicando os 

conceitos estruturais da linguagem plástica. 

 
Grupo II 

 
Resolução de um problema no âmbito de uma área proposta, desenvolvido em dois níveis: 

 
a) Proposta de solução para o problema apresentado; 
b) Memória descritiva/justificativa da opção tomada. 
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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. 
 
    A estrutura e as cotações da prova sintetizam-se no quadro seguinte: 
 

     Grupos/Tipologia de itens      Cotação (em pontos) 

 

Grupo I 
Item de construção  

(expressão gráfica) 
 

 
 
 
     60 pontos 

Grupo II 

a) Item de construção  
(expressão gráfica) 

b) Item de construção 
(descrição/fundamentação do 
raciocínio desenvolvido) 

 
 
      
     120 pontos 
 
 

20 pontos 

 

 

4. Duração 

120 minutos 

 

 

5. Material 

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 duas folhas de papel de formato A3 e numa folha de papel pautado, 

fornecidas pelo estabelecimento de ensino (modelos oficiais). 

 
O examinando deve ser portador do seguinte material: 

 
- grafites de diferentes graus de dureza, borracha, apara-lápis e esfuminho; 

– lápis de cor; 

– lápis de sanguínea; 

– pastéis de óleo; 

- tinta da china preta e/ou sépia; 

- aparos e/ou canetas caligráficas; 

– aguarelas, pincéis, godés e/ou paleta, recipiente para a água e pano; 

– régua, esquadros e papel vegetal; 

– Tesoura, x-acto, cola, papéis coloridos (de lustro, revista, etc.). 

 


