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Ensino secundário na modalidade de ensino recorrente 

Curso científico-humanístico de Artes Visuais 

MATRIZ DA PROVA DE AVALIAÇÃO INTERNA NA MODALIDADE NÃO PRESENCIAL DE 
 

DESENHO  A – 12º ANO 
 

MÓDULO 7 – Análise de Formas Naturais (Figura Humana) 

MÓDULO 8 – Análise de Formas Naturais (Cabeça Humana) 

MÓDULO 9 – Síntese de Contextos com Figura Humana 

DURAÇÃO DA PROVA: 135 minutos 

 
OBJETIVOS 

CONTEÚDOS / 
TEMAS 

 
ESTRUTURA 

 
COTAÇÕES 

 
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A prova de 

exame tem por 

referência o 

programa de 

Desenho A, 

homologado em 

2004, e 

permite avaliar a 

aprendizagem 

passível de 

avaliação numa 

 
 
 
 
 
1. VISÃO 
1.1. Percepção 
visual e mundo 
envolvente 
 
2. MATERIAIS 
2.1. Suportes 
2.2. Meios actuantes 
 
 
 
 
 

 

A prova é de natureza prática, e consta 

de uma sequência de itens abertos, de 

resolução gráfica, traduzindo-se num 

processo de produção de desenhos, 

envolvendo: 

– a exploração dinâmica dos tempos de 

execução – múltiplos registos; 

– a exploração dos elementos estruturais 

da linguagem plástica – formas pontual e 

linear; textura, claro-escuro; 

– a exploração dos domínios da 

 
 
GRUPO I 

2 Itens 
a) 60 

pontos 
b) 60 

pontos 
 
 
GRUPO II 
       1 item 
       80 pontos 
 
 
A prova é cotada 

para 200 pontos. 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos 

critérios gerais e dos critérios específicos de classificação 

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou 

de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser 

classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que 

diz respeito. 

Na classificação a atribuir às respostas aos itens da prova, deverão 

ser considerados: 

• O domínio dos diversos meios atuantes, riscadores e aquosos; 
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prova prática de 

duração limitada, 

nomeadamente: 

• Observação e o 

registo com 

elevado poder de 

análise; 

• Aplicação de 

procedimentos e 

técnicas com 

correção e 

adequação; 

• Capacidade de 

síntese no 

domínio das 

operações 

abstratas; 

• Leitura crítica 

de mensagens de 

origens 

diversificadas; 

• Produção de 

novas 

mensagens 

utilizando a 

criatividade e a 

invenção. 

 

 
 
 
 
 
3. 
PROCEDIMENTOS 
3.1. Técnicas 
3.1.1. Modos de 
registo – Traço, 
Mancha e Misto 
3.2. Ensaios 
3.2.1. Processos de 
Análise 
3.2.2. Processos de 
Síntese – 
Transformação 
Gráfica e Invenção 
 
4. SINTAXE 
4.1. Conceitos 
estruturais da 
linguagem plástica 
4.2. Domínios da 
Linguagem Plástica 
4.2.1. Forma 
4.2.2. Cor 
4.2.3. Espaço e 
volume 
 
5. SENTIDO 
5.1. Visão sincrónica 
do desenho 
5.2. Visão diacrónica 
do desenho 

linguagem plástica – forma, cor, espaço e 

volume, movimento e tempo; 

– a exploração de materiais e 

procedimentos – modos de registo, 

processos de análise e processos de 

síntese. 

A prova divide-se em duas partes: 

Grupo I – 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, modelos volumétricos, textos 

e peças para construção de um modelo 

tridimensional. 

Grupo II – Envolve a produção de um ou 

mais desenhos, explorando processos 

de síntese, a partir dos mesmos ou de 

outros referentes, ou tomando como 

novos referentes os registos 

anteriormente produzidos. Todos os itens 

são de resposta obrigatória e para serem 

resolvidos em folhas de papel de formato 

normalizado, fornecido pela escola, com 

recurso a materiais especificamente 

indicados, caso a caso, no enunciado. 

 • A capacidade de análise e representação de objetos e o domínio, 

no campo dos estudos analíticos de desenho à vista, da proporção, 

da escala, da distância, dos eixos e dos ângulos relativos, da 

volumetria, da configuração, dos pontos de inflexão, do contorno e 

da cor; 

• O domínio e a aplicação de princípios e estratégias de composição 

e de estruturação na linguagem plástica, compreendendo práticas 

de ocupação de página, enquadramento, processos de transferência 

e efeitos de cor; 

• A capacidade de síntese: transformação – gráfica e invenção; 

• A coerência formal e conceptual das formulações gráficas 

produzidas. 

Caso se verifique que as regras de construção do modelo 

tridimensional não foram respeitadas, a classificação da(s) 

resposta(s) será penalizada no parâmetro «Capacidade de análise e 

representação de objetos − Montagem executada e volume». 

Se o examinando distribuir a resposta a um item por mais do que 

uma folha, a classificação da resposta será penalizada no parâmetro 

«Domínio e aplicação de princípios e estratégias de composição e 

estruturação na linguagem plástica − Práticas de ocupação de 

página». 

Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis 

de desempenho. A cada nível corresponde uma dada pontuação. No 

caso de, ponderados todos os dados contidos nos descritores, 

permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo 

nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. É 

classificado com zero pontos qualquer parâmetro de resposta que 

não atinja o nível 1 de desempenho. 
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MATERIAL 

As respostas são registadas em folhas próprias (papel de desenho, em formato A3 +, 48 cm × 32 cm), fornecidas pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). No cabeçalho 

das folhas de resposta, está identificada 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 examinando 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, borracha, apara-lápis e esfuminho; 

- lápis de cor e/ou lápis de cor aguareláveis; 

- pastéis de óleo; 

- tinta da china preta; 

- aparos e/ou canetas caligráficas com tinta da china preta; 

- aguarelas; 

- pincéis, godés, recipientes para a água e pano; 

- régua, esquadros e papel vegetal. 

Não é permitido o uso de corretor nem de cola. 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico de 24.novembro.2015 


