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Ano Letivo de 2021/2022 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

@rte. Com (Complemento à Educação Artística) 2022 

Código da prova - 97 

9.º Ano de Escolaridade  

Decreto-Lei 55/2018; Despacho Normativo 7A/2022 

Modalidade da prova: Prática 

 Duração da Prova: 45 minutos  

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

O presente documento apresenta as características da prova de equivalência à frequência da disciplina de 
@rte.com, do ensino básico, a realizar em 2021 e dá a conhecer as características, a estrutura, o 
software, a duração e os critérios de classificação da prova.  
 

Critérios gerais de classificação  

Competências 

 Entendimento do desenho em computador como um meio de representação gráfica de formas e de 
expressão de ideias 

 Conhecimento e domínio de algumas funcionalidades específicas do desenho em computador 

 Concepção de organizações espaciais dominando regras elementares da composição 

 Transmissão de emoções e acontecimentos aplicando a linguagem e metodologias do desenho e da 
pintura 

   Desenvolvimento da capacidade de comunicação e expressão 

 

Conteúdos 

Temas/Conteúdos 

Noções base 
de linguagem 
digital: 
Texto e 
Imagem 

 A imagem bitmap e vetorial 
 

As ferramentas do Office, do Corel Draw e do Corel Photo-Paint 

A edição de imagem e gravação 
 

A composição visual: os elementos estruturais da linguagem plástica (ponto, 
linha, textura, cor, valores) 
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A comunicação visual 

      
 
 
Valorização dos conteúdos, descritores e cotação 

A prova apresenta um grupo de resolução obrigatória que envolve a mobilização de aprendizagens relativas 

a mais do que um dos temas do programa da disciplina. 

 

  Cotação  

(em pontos) 

 

 

 

Grupo I 

Processo 

criativo 

 

Realização de um cartaz, publicitando um evento 
Elementos de colocação obrigatória: 
1- Imagem - Seleção de uma imagem adequada 

2- Textos – a) título (nome do evento); b) slogan (frase apelativa relacionada);  

                c) calendarização do evento (dia, mês, hora e local) 

 

Concretizar um projeto /Resolver um problema 
Utilização adequada das ferramentas no tratamento e geração do material digital, 
capacidade criativa a nível plástico, originalidade na concepção gráfica 
Resolução em suporte digital 

 

Imagem 

Seleção de imagem adequada e sugestiva 5 

Transferência correta da imagem selecionada para o suporte 
digital 

10 

 

Texto 

Colocação do tÍtulo, slogan e calendarização 
 

20 

Escolha do tipo, cor e tamanho de letra adequados 20 

 

Composição 

visual 

Articulação entre imagem e textos 
 

20 

Harmonia cromática entre as formas e o fundo 
 

20 

Gravação 

projeto 

Gravação do ficheiro no formato JPEG 

Identificação do ficheiro: nome do aluno 
5 

 Total 100 

      

     Material  

Para a realização da prova, o aluno pode utilizar o software disponível no computador da escola que 
lhe for atribuído, adequando a sua escolha à funcionalidade pretendida.  

 

Software disponível nos computadores da escola (sala 5A e sala 9): 

Microsoft Office (Word/PowerPoint), Corel Photo Paint, Corel Draw.  

  

  


