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O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de 

avaliação do ensino básico da disciplina de Oficina de Comunicação e Expressão, a 

realizar em 2022 nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais em vigor e permite avaliar 

a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada, 

incidindo sobre 

Linguagens e textos: 

- Compreensão e interpretação de um texto e expressão de conceitos, pensamentos 

e sentimentos através da ilustração. 

- Uso da linguagem não-verbal para significar e comunicar, recorrendo a imagens. 
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Informação e comunicação: 

- Organização da informação recolhida no texto, de acordo com um plano, com vista 

à elaboração de uma ilustração. 

Pensamento crítico e pensamento criativo: 

- Desenvolvimento de uma ideia criativa e com sentido, no contexto a que diz 

respeito, apresentando criatividade, recorrendo à imaginação e à inventividade. 

Sensibilidade estética e artística: 

- Mobilização de técnicas e recursos a partir de intencionalidades artísticas, de 

acordo com o produto final solicitado. 

Saber técnico e tecnologias: 

- Recurso a materiais e instrumentos, relacionando conhecimentos técnicos com 

intenções expressivas e de acordo com as diversas etapas do trabalho. 

 

Caracterização da prova 

 

A prova é constituída por um único grupo de resolução obrigatória que consiste na 

realização da ilustração de um texto dado, de acordo com as seguintes fases de 

execução: 

a) Estudos da ilustração (a apresentar em folha à parte). 

b) Desenho da ilustração (a lápis de grafite). 

c) Aplicação da cor na ilustração (com utilização de técnica à escolha do aluno). 

 

A prova é cotada para 100 pontos: 

 

 

 

 

  

Alíneas 

a) 30 pontos 

b)  40 pontos 

c)  30 pontos 

Total:    100 pontos 
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Material 

Folhas de papel A3 Oficial de Prova de Exame (tipo Cavalinho); 

 

Instrumentos e materiais de registo: 

- Lápis de Grafite HB ou lapiseira com minas HB. 

- Lápis de cor. 

- Canetas de feltro. 

- Aguarelas 

- Borracha branca. 

 

Duração 

90 minutos 


