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I – OBJETO DE AVALIAÇÃO 

Domínios /Aprendizagens essenciais 
 

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO 
- Desenvolver a observação e a análise através do exercício sistemático de várias formas de registo (o esquisso, o 
desenho de viagem e de diário gráfico, entre outras).  
- Aprofundar conhecimentos sobre os elementos estruturais da linguagem plástica: forma (plano, superfície, textura, 
estrutura); cor/luz; espaço e volume (profundidade e sugestão da tridimensionalidade); movimento e tempo 
(cadência, sequência, repetição).  
INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
- Selecionar modos de registo: traço (intensidade, textura, espessura, gradação, gestualidade e movimento), mancha 
(densidade, transparência, cor e gradação) e técnica mista (combinações entre traço e mancha, colagens, entre 
outros modos de experimentação), evidenciando um crescente domínio técnico e intencionalidade expressiva nos 
trabalhos que realiza.  
EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 
- Aprofundar os estudos da forma (proporção, desproporção, transformação) em diferentes contextos e ambientes, 
exercitando a capacidade de registo das suas qualidades expressivas (expressão do movimento, dinamismo, 
espontaneidade e tensão, entre outras).  
- Manifestar um progressivo domínio na realização, à mão livre, de exercícios de representação empírica do espaço 
que se enquadrem nos sistemas de representação convencionais.  
 

Conteúdos: 

PROCEDIMENTOS 

 Técnicas 
- Modos de registo:  
- Traço: natureza e carácter (intensidade, incisão, 
texturização, espessura, gradação, amplitude mínima e 
máxima do movimento, gestualidade). 
- Mancha: natureza e carácter (forma, textura, 
densidade, 
- Transparência, cor, tom, gradação). 
- Misto: combinações entre traço e mancha e 
experimentação de novos modos (colagem). 
- Modos de transferência: Quadrícula e decalque.      

 Ensaios: 
- Processos de análise:  
- Estudo de formas: 
- Estruturação e apontamento (esboço). 
- Estudo de formas artificiais (objetos industriais). 
- Estudo de formas e contextos artificiais com 

apontamento das convergências perspéticas 
(espaços interiores e exteriores, paisagem urbana). 

   - Processos de síntese: 
   - Transformação Gráfica: ampliação, sobreposição, 
rotação, nivelamento, simplificação, acentuação e 
repetição. 
   - Invenção: construção de formas, texturas e padrões. 

A prova tem por referência o Programa de Desenho A e as Aprendizagens Essenciais, cuja consecução é passível de 
avaliação numa prova de duração limitada. 
A prova permite avaliar o desempenho do examinando no que respeita às competências enunciadas no perfil do 
aluno, que decorrem das aprendizagens no domínio dos conteúdos a elas associados, entendidos dentro dos 
limites de aprofundamento científico nele estabelecidos. 



SÍNTAXE 

 Domínios da linguagem plástica: 
 Forma: Figura positiva e figura negativa: figura e fundo, 
forma e informe, limite, contorno e linha. 
 Cor: Natureza química da cor: 
 - Cor e pigmentos: comportamento dos pigmentos, 
absorção e reflexão seletivas. 
- Misturas de cor: 
Mistura aditiva: cores primárias, cores secundárias e 
cores terciárias, cores complementares. 
Mistura subtrativa: cores primárias, cores secundárias e 
cores terciárias, cores complementares. 
Mistura ótica de cores. 
Espaço e volume:  
- Organização da profundidade: 
- Noções básicas de profundidade e extensão. 
- Alguns processos de sugestão de profundidade: 
sobreposição, convergência, deformação. 
- Perspetiva à mão levantada. 
 

- Organização da tridimensionalidade: 
- Objeto: massa e volume. 
- Luz: claridade, sombras (própria e projetada), claro- 
-escuro. 
- Escala: formato, variação de tamanho, proporção. 
- Altura: posição no campo visual. 
- Matéria: transparência, opacidade, sobreposição e 
interposição 
- Configuração: aberto, fechado, convexidade, 
concavidade. 
- Textura. 
- Movimento e tempo: 
- Organização dinâmica: 
- Localização: colocação, peso, equilíbrio, desequilíbrio, 
tensão. 
 - Orientação: obliquidade, direção, eixos, vetores. 
Organização temporal: 
- Ritmo: módulo, progressão, variação, repetição e 
Intervalo. 
- Tempo: continuidade, descontinuidade, simultaneidade, 
duração, sequência, narração. 

 
 

II – CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

 

A prova apresenta dois grupos, num total de três itens de construção (expressão gráfica), com recurso a técnicas e a 
meios atuantes obrigatórios, indicados, caso a caso, no enunciado. Cada grupo privilegia competências diferentes: 
saber observar com poder de análise e saber registar; dominar diferentes sentidos e utilizações que o registo gráfico 
possa assumir; dominar modos próprios de expressão e comunicação. 

Grupo I 
1. Envolve a produção de um ou vários desenhos de representação à vista, explorando a aplicação de processos de 
análise (a partir de referentes bidimensionais ou tridimensionais desenhos, imagens fotográficas ou modelos 
volumétricos). 
2. Envolve a produção de um único desenho, explorando processos de transformação gráfica, a partir dos mesmos ou 
de outros referentes.  

Grupo II 
Envolve a produção de um único desenho, explorando processos de síntese (criação/Invenção) ou de transferência, a 
partir de novos referentes, ou tomando como referentes os registos anteriormente produzidos.  

 
 

III – CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 
classificação apresentados para cada item.  
As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  
Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho para cada parâmetro da avaliação.  
 

Nível 5 Muito Bom 

Nível 4 Bom 

Nível 3 Suficiente 

Nível 2 Insuficiente 

Nível 1 Fraco 

 
A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.  
 
 

 



 

Na classificação a atribuir às respostas aos itens da prova são considerados os seguintes parâmetros 
- Domínio dos meios atuantes – Materiais e instrumentos; 
- Capacidade de análise e representação de formas – Morfologia geral, proporções, volume, espaço, profundidade, 

claro/escuro; 
- Domínio e aplicação de princípios e estratégias de composição e estruturação na linguagem plástica – Práticas de 

ocupação de página; 
- Capacidade de propor ideias alternativas – criatividade; 
- Capacidade de análise e representação de objetos – estudo de formas; 
- Capacidade de síntese – gráfica e criação / invenção; 
- Coerência formal e concetual – Adequação. 
 

Valorização dos temas e respetivas unidades letivas na prova 

Grupo Item  Cotação (Pontos) 

I 
1 Exercício de representação à vista 60 Pontos 

2 Exercício de transformação gráfica 55 Pontos 

II ----- Exercício de criação / Invenção 85 Pontos 

 TOTAL 200 Pontos 

 
 

 
 

IV – MATERIAL 

 
As respostas são registadas em folhas próprias (papel de desenho, em formato A3 +, 48 cm x 32 cm), fornecidas pelo 
estabelecimento de ensino (modelo oficial).  
No cabeçalho das folhas de resposta deve identificar a disciplina ‒ Desenho A.  
Para o preenchimento do cabeçalho, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 
São necessárias três folhas de resposta, uma para cada item. Cada item é resolvido na face que apresenta o cabeçalho 
impresso.  
Na resposta a cada item, o aluno deve orientar a folha do modo que considere mais adequado à sua estratégia de 
composição.  
 
O examinando deve ser portador do seguinte material:    
– grafites de diferentes graus de dureza, borrachas, apara-lápis e esfuminho;    
– lápis de cor e/ou lápis de cor aguareláveis;    
– pastéis de óleo;   
– aguarelas;  
– guaches ou tintas acrílicas   
– tinta–da-china preta;    
– pincéis, canetas/aparos;      
– marcadores pretos de ponta fina e média;    
– godés, recipientes para a água e pano;    
– régua, esquadros e papel vegetal.  
Não é permitido o uso de corretor nem a consulta de apontamentos. 
 

 


