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 Ministério da Educação 

Ano letivo de 2021/2022 

 

IN F O R M A Ç Ã O  –  EX A M E  D E  EQ U IV A L Ê N C I A  À  FRE Q U Ê N C I A  

CICLO 3º CICLO 

CÓDIGO - DISCIPLINA 23 – CEA-ARTES 

ANO DE ESCOLARIDADE 9º ANO 

TIPO DE PROVA PRÁTICA 

DURAÇÃO DA PROVA/EXAME 90 MINUTOS 

TOLERÂNCIA DA PROVA/EXAME 30 MINUTOS 

 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

O exame tem como referência o Programa da disciplina de opção artística de Artes Visuais e 

permite avaliar os objetivos gerais e os conteúdos a ele associados, passíveis de avaliação em 

prova de duração limitada. 
 

 

2. CARATERIZAÇÃO DA PROVA 
 

É uma prova constituída por dois grupos, Grupo I e Grupo II, que constituem uma questão única 

de realização obrigatória e caráter prático. 

 

GRUPO Conteúdos Objetivos 

Grupo I 

 

Elementos visuais da comunicação  

Desenho expressivo  

 
 

 Assumir o desenho como linguagem plástica.  

 Descobrir progressivamente a 

intencionalidade das suas experiências 

plásticas; 

 

 Reinventar soluções para a criação de novas 
imagens, relacionando conceitos, materiais, 
meios e técnicas 

Grupo II 

Exploração plástica bidimensional 

Materiais e técnicas 

  

 Selecionar e aplicar técnicas e materiais 

ajustando-os à intenção expressiva das suas 

representações. 
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3. CRITÉRIOS 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. 

 

 

 

 
 

4. MATERIAL 
 

A prova é realizada em folhas de papel de desenho de 160g/m2, de formato A3+ (48 cm x 32 

cm), de modelo oficial fornecido pela escola. O examinando deve responder a todas as questões 

na folha de prova apresentada.  

Deve ser portador de: esferográfica/caneta azul ou preta; lápis nº 2; borracha branca; régua 

graduada; esquadros (30º e 45º), lápis de cor, marcadores, pastéis (óleo e/ou seco). 

 

 

Observação: Não é permitida a utilização de corretor. 

 

5. DURAÇÃO 
 

A prova terá a duração de noventa minutos mais trinta minutos de tolerância. 

 

A equipa de elaboração da Prova/Exame 

Coordenador(a) da Equipa   Docente  Docente  Elaborado em 

27-04-2022      

(Paula Lucas)  (Paula Lucas)  (Ana Guedes) 

 

GRUPO  Critério Cotação 

Grupo I 
60 Pontos 

Traçado rigoroso do retângulo 10 

Criatividade na reinterpretação da obra de arte 35 

Composição / Organização do espaço visual  15 

Grupo II 
 

40 Pontos 

Expressividade na aplicação da cor / harmonia cromática   15 

Representação de texturas visuais 15 

Aplicação técnicas 10 

 

 
TOTAL (PONTOS) 100  
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