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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

ARTES PLÁSTICAS                                                                                                                2021 
(COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA) 

 
Prova 97 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março) 

 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 3.º 

ciclo do ensino básico da disciplina de Artes Plásticas, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Critérios gerais de classificação 

• Material 

• Duração 

 

Objeto de avaliação  

 Conteúdos Conhecimentos e Capacidades 

Perceção e comunicação visual  

 Aplicação dos elementos visuais 

 Exploração dos elementos da forma 

 Forma bidimensional 

 Luz-cor 

 A cor como forma de representação 

 

• Compreender que a perceção visual das formas 

envolve a interação da luz-cor, da textura, do 

volume, da superfície. 

• Realizar produções plásticas usando os elementos 

de comunicação e de forma visual. 

• Aplicar valores cromáticos nas suas 

experimentações plásticas.   

 

Caracterização da prova 

Prova prática constituída por um único grupo. 

No grupo único será feita uma análise de imagens e solicitado a realização de uma composição 

visual com base nessas imagens.  

A composição visual implicará o recurso ao desenho e à pintura. 
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Critérios gerais de classificação  

A prova é cotada para 100 pontos, sendo a classificação final convertida de acordo com o Anexo 

XII da Portaria n.º 223 – A/2018. 

São avaliados os parâmetros seguintes: 

 adequação da solução do problema à proposta do enunciado; 

 capacidade de comunicar ideias, através da linguagem visual; 

 criatividade e/ou originalidade revelada; 

 aplicação da cor e expressividade na utilização dos materiais; 

 organização formal. 

 

Material  

Material disponibilizado pela escola: 

• Folhas de papel “cavalinho”, formato A3, 2 folhas por examinando. 

O examinando deve ser portador do seguinte material:  

• Lápis de grafite HB/2; 

• Borracha branca; 

• Apara-lápis; 

• Materiais de desenho rigoroso (régua, esquadro, compasso); 

• Materiais para colorir: lápis de cor; canetas de feltro e outros materiais da preferência do 

aluno; 

• Esferográfica preta ou azul. 

 

Duração  

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 

Aprovada pelo Conselho Pedagógico a 05 de maio de 2021 

Afixada e publicada no site do agrupamento a 07 de maio de 2021 

 

 

 


