
 

Escola Secundária de S. Lourenço de Portalegre. 

Informação de Prova de Equivalência a Frequência, 

Da Disciplina de Oficina de Artes. (código 316) 
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Curso Cientifico-Humanístico de Artes Visuais. Ano letivo 2014/15. 

 

1- Duração da prova – 120 minutos. 

2- Modalidade da prova – Escrita. 

 

3- Objetivos: 

Inferir práticas e técnicas de representação bidimensional. 

Testar as capacidades de produção expressiva através da mistura de 

processos e a manipulação de técnicas, materiais e instrumentos. 

Domínio dos conceitos estruturais da linguagem plástica- 

Aferir a capacidade de pesquisa formal e a diversidade de alternativas. 

 

4- Conteúdos: 

Elementos estruturais da linguagem plástica. 

Materiais e instrumentos. 

Noção de anteprojeto recorrendo a registos gráficos. 

Técnicas de representação e execução expressiva bi e tridimensional. 

 

5- Tipos de Itens e Cotação da Prova: 

Esta prova é constituída por dois grupos. 

Grupo I- 60 minutos. 

Representação gráfica, com exploração da capacidade de síntese. 

Grupo II- 140 minutos. 

DGEstE- Direção de 

Serviços da Região 

Alentejo 



Resolução de um problema de âmbito plástico-visual, cuja sequencia deverá 

ser desenvolvida em três fases: 

a) Estudos e esboços. 

b) Desenvolvimento de uma opção (solução). 

c) Descrição do processo, (relatório). 

 

6- Critérios de correção: 

Capacidade de propor e comunicar ideias valorizando a relação conceptual e 

plástica entre a proposta final e o exercício proposto. 

Domínio das técnicas de representação expressiva bi e tridimensional. 

Manipulação criativa dos materiais e utilização de técnicas diversificadas. 

Qualidade gráfica/plástica e valorização da imagem e do projeto. 

 

7- Material a utilizar: 

(O examinando deve ser portador do seguinte material): 

.Lápis de grafite de diferentes graus e dureza. 

.Borracha e afia. 

.Guache. 

.Aguarelas. 

.Pinceis. 

.Godés e copos de plástico. 

.Garrafa com água. 

.Pastel de óleo. 

.Tinta-da-china. 

.Lápis de cor. 

.Material de desenho auxiliar, (régua e esquadro) 

. Folhas de papel vegetal A/3. 
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