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Disciplina: Complemento à Educação Artística – Introdução às Artes Plásticas 2021 

 

Código da Prova: 97          Tipo de Prova: Prática   

9 º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo n.º 10-A/2021)

 
 
 

1.  OBJEC TO DE AVAL IAÇÃO  

A prova avalia o conjunto de aprendizagens e competências desenvolvidas no 3º ciclo do Ensino Básico, 

tendo como referência o perfil do aluno no final do Ensino Básico, e o programa em vigor para o referido 

ciclo da Disciplina de Complemento à Educação Artística – Introdução às Artes Plásticas. 

 

2.  CARACT ER IZAÇÃO DA PRO VA  

Modalidade: Prova Prática 

Duração da Prova: 45 minutos 

A prova é constituída por dois grupos de questões de resolução obrigatória. 

 

 
Competências a avaliar Conteúdos Resolução Cotações 

G
ru

p
o
 I
  Domínio da linguagem gráfica 

rigorosa (Construção de figuras 

geométricas planas) 

 Domínio da comunicação e 

expressão plástica 

 Escolha do leque cromático e 

utilização de técnicas e materiais 

de pintura 

 Criatividade 

 Geometria Plana (simples) 

 Comunicação visual 

 A Pintura em Portugal no séc XX  

 Técnica de expressão plástica – 

Pastel de Óleo 

Os itens a incluir 

em cada grupo 

são de resolução 

gráfica e plástica 

 

50 pontos 

G
ru

p
o
 I
I 

 Geometria Plana (simples) 

 Comunicação visual 

 O Vitral  

 Técnica de expressão plástica - 

Aguarela 

50 pontos 

  
Total 

100 
pontos 

 

3.  CR IT ÉR IO S GERA IS  DE CLASS IF ICAÇ ÃO  

 As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros. 

 A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 
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4.  MAT ER IAL A  UT IL IZAR  

Material a fornecer pelo estabelecimento de ensino: 

 Folhas de papel “tipo cavalinho” em formato A3, pelo menos duas folhas por examinando e 

folhas de rascunho. 

 

Material e utensílios a trazer pelo examinando: 

Para o Grupo I: Para o Grupo II: 

 Lápis ou lapiseira de dureza média 

 Borracha macia branca 

 Régua, de preferência de 50 cm 

 Esquadro de 45º 

 Pasteis de óleo 

 Lápis ou lapiseira de dureza média 

 Borracha macia branca 

 Régua, de preferência de 50 cm 

 Esquadro de 45º 

 Aguarelas 

 Canetas de feltro (marcador) de cor preta 

 Pincéis 

 Papel vegetal, de formato A4 

 Qualquer outro material ou utensílio que 

considere ser útil para a resolução da prova 

 

Atenção: Não é permitido o uso de corrector 

 

5.  INDICAÇÕ ES ESPEC IF ICAS  

 As condições de espaço e de equipamento requeridas para a realização da prova, são as 

mesmas que foram consideradas necessárias para leccionar a disciplina 

 Sala específica, com mesas ou estiradores 

 Zona de lavagem de materiais 

 Os examinandos só poderão utilizar apenas a face das folhas de papel “tipo cavalinho”, 

formato A3, com o cabeçalho de identificação. 

 Os examinandos devem ler todas as indicações constantes na prova. 


