Mo Ano Letivo de 2021/2022
INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

Artes (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: Prova Escrita: 45 minutos
OBJETO DE AVALIAÇÃO
O presente documento apresenta as características da prova de equivalência à frequência da disciplina de Artes,
do ensino básico, a realizar em 2021 e dá a conhecer as características, a estrutura, a duração e os critérios de
classificação da prova e os materiais necessários para a sua realização.
Critérios gerais de classificação
Competências
 Conceber projetos e organizar com equilíbrio os espaços bidimensionais.
 Compreender a estrutura das formas naturais e dos objectos artísticos, relacionando-os com os seus
contextos.
 Aplicar os valores cromáticos nas suas experimentações plásticas.
 Criar composições a partir de observações diretas e de realidades imaginadas utilizando os
elementos e os meios de expressão visual.

Conteúdos
Temas/Conteúdos
Noções base
de linguagem
visual:
elementos
estruturais
da linguagem
plástica

Espaço bidimensional
Projeto de composição plástica: traçados.
Relação forma-fundo.
Potencialidade das técnicas de expressão plástica: lápis de grafite e lápis de cor.
Valor estético da forma: imagem na comunicação, sentido estético.
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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

Observação e desenho de representação de um referente a lápis de grafite.

Observação e desenho de representação do referente
apresentado na imagem, a lápis de grafite.

30

Exploração plástica da técnica de grafite (claro - escuro) na
representação do referente.

25

Exploração plástica da técnica de pintura a lápis de cor na
representação do referente.

25

Utilização adequada e domínio da técnica de lápis de grafite na
observação de diferentes níveis de cinza que traduzam os
diversos níveis de claro-escuro.
Utilização adequada e domínio da técnica de pintura lápis de cor
na observação de diversas tonalidades e cores.
Total

10
10

100

Material
Para a realização da prova, o aluno deve utilizar o seu material: Lápis de grafite HB, 2B, lápis de cor, borracha
e afia-lápis.
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