
 
 
 

Relatório 
  

Apreciação da Prova Prática de Desenho A do Exame Nacional do 
Ensino Secundário 12º ano de Escolaridade – 2007 

 
 

Depois de ler atentamente a prova de exame, as indicações acessórias necessárias à 
compreensão e interpretação do enunciado e anexos, as indicações de gestão de tempo de 
realização da prova, as cotações e os critérios gerais e específicos de classificação, apraze-me 
dizer o seguinte: 
 

• Considero que a Prova Prática de Desenho A está delineada de acordo com as 
finalidades, os conteúdos, objectivos e competências a adquirir, contidos no programa 
de Desenho A – 10º, 11º e 12º anos. 

 
• A estrutura global da Prova, considerando todos os elementos que a constituem, desde 

o enunciado, anexos com indicações processuais e elementos de avaliação, é clara e de 
acessível compreensão para os examinandos e examinadores. 

 
• A linguagem geral e específica utilizada na totalidade da Prova está de acordo com o 

domínio do Português ao nível do 12º ano de escolaridade e, a proposição do léxico 
específico do Programa de Desenho leccionado nos três anos. 

 
• A gestão recomendada para o tempo de realização parece-me adequada à 

especificidade de cada exercício, embora considere o tempo total da prova reduzido, 
não pela natureza dos exercícios propostos, mas porque há que considerar a particular 
subjectividade emocional, que envolve a realização desta prova. 

 
• As cotações estão adequadas à percentagem recomendada na gestão de 

desenvolvimento dos conteúdos propostos no Programa de Desenho. 
 

• Os critérios gerais de classificação da prova estão de acordo com as competências 
consideradas no programa da disciplina de desenho. 

 
• A adequação dos critérios específicos e respectiva distribuição da pontuação estão de 

acordo com a natureza de cada exercício proposto. 
 
 
Concluo este relatório afirmando que a Prova Prática de Desenho A está bem concebida e 
realizada, para o tempo proposto para este exame e toma em consideração os principais 
aspectos do domínio da linguagem de Desenho propostos pelo programa. 
 
Gostaria ainda de referir que dada a natureza da disciplina de desenho, onde para além dos 
conhecimentos de carácter científico e processual, há a considerar os aspectos emocionais que, 
a formulação da representação envolve, diferentemente em cada indivíduo e, por isso, o tempo 
atribuído para a Prova Prática de Desenho deveria considerar pelo menos dois blocos de 90 
minutos (180 minutos). 
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