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1.

MODALIDA
M
ADE: ESC
CRITA

INTROD
DUÇÃO
O prese
ente documen
nto visa divulgar as caraccterísticas da
a prova de equivalência
e
à frequência
a do ensino
secundá
ário da disciiplina de Oficina de Arttes, a realiza
ar em 2013, pelos alunnos que se encontram
abrangid
dos pelo plan
no de estudo
os em vigor.
As informações apre
esentadas neste docume
ento não dis
spensam a consulta da leegislação refferida e do
ma da disciplina de Oficin
na de Artes.
Program
O prese
ente documen
nto dá a conhecer os seg
guintes aspe
etos relativos à prova:
Objeto d
de avaliação;
Características e esttrutura;
Critérioss de classifica
ação;
Material;
Duração
o

2.
2

OBJETO
O DE AVALIIAÇÃO
A prova
a a que esta informação se
s refere inccide nos conh
hecimentos e nas compeetências enunciados no
Program
ma de Oficina
a de Artes em
m vigor (hom
mologado em 15/11/2005).

3.
3

CARAC
CTERÍSTICAS E ESTRUT
TURA
A prova
a de Oficina de Artes é de natureza
a prática e consistirá
c
na
a resolução de dois problemas de
âmbitos plástico-visu
ual e do desiign gráfico.
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4.
4

CRITÉR
RIOS DE CLA
ASSIFICAÇÃ
ÃO
A classsificação a atribuir
a
a cada resposta
a resulta da aplicação dos
d critérios gerais e do
os critérios
específiccos de classsificação apre
esentados pa
ara cada item
m e é expres
ssa por um n úmero inteiro
o.
As respo
ostas que nã
ão possam ser claramentte identificad
das são class
sificadas com
m zero ponto
os.
De acorrdo com as competências
s avaliáveis n
neste tipo de
e prova, deve
erão ser conssiderados:
-

5.
5

Od
domínio dos diversos me
eios atuantess, riscadores e aquosos;
A ccapacidade de
d análise e de representtação de form
mas.
A ccapacidade de
d síntese e de transform
mação: gráfic
ca e invenção
o;
A ccoerência forrmal e conce
eptual das forrmulações gráficas produ
uzidas.

MATER
RIAL A UTILIZAR
d óleo, agua
arelas, pincééis, caneta de ponta
Régua, lápis de graffite, lápis de cor, pastéis secos e ou de
fina pretta.

6.
6

DURAÇ
ÇÃO DA PRO
OVA

A duraçã
ão da prova é de 120 minutos

As
A informaçções sobre a prova de equivalênci
e
a apresenta
adas neste documentoo não dispensam a
consulta
c
da legislação referida e do
d Programa
a da disciplina.
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