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Duração da Prova: 135 minutos.
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Nos termos da lei em vigor, as provas de avaliação externa são obras protegidas pelo Código do Direito de Autor e dos
Direitos Conexos. A sua divulgação não suprime os direitos previstos na lei. Assim, é proibida a utilização destas provas,
além do determinado na lei ou do permitido pelo IAVE, I.P., sendo expressamente vedada a sua exploração comercial.
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PARTE B

Vais agora dar início à Parte B da prova.
Verifica se tens todo o material necessário para realizar as tarefas:
•• 3 barras de plasticina de cores diferentes;
•• lápis de grafite;
•• apara-lápis;
•• folha de papel cavalinho A3;
•• cola líquida;
•• tesoura.
Lembra-te que existem, na sala, mais materiais disponíveis, que podes usar, tais como: lápis
de cor, lápis de cera, lãs, tecidos, revistas, jornais e material de desperdício.
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Tarefa 5
Observa as figuras que se seguem.

Figura 1 ‒ Galo

Figura 2 ‒ Cock, escultura de Katharina
Fritsch, Trafalgar Square, em Londres

Figura 3 ‒ Galo, escultura cerâmica
de Rafael Bordalo Pinheiro

Figura 4 ‒ Galo de Barcelos, escultura
cerâmica de artesanato popular

Recorda o início da história:
«No fim de semana, foste com os teus amigos visitar uma Quinta Pedagógica. Tu e um pequeno
grupo distraíram-se, por momentos, a observar a horta. Quando se aperceberam, estavam a ser
observados por um galo enorme...»
Tens de modelar um galo, com as mãos, utilizando apenas a plasticina.
Usa uma ou mais cores.
Inspira-te nas figuras, mas usa a tua criatividade para modelar o teu galo.
Tens 15 minutos para realizar esta tarefa.
No final, coloca o teu galo no canto da tua mesa.

Prova 27 | Guião da Prova – Parte B – Versão 5 • Página 3/ 4

Tarefa 6
Relembra a seguinte estrofe da canção que ouviste.
Esta é que era a moda
que a Rita cantava.
Lá na Praia Nova, olaré,
ninguém lhe ganhava!
«A Moda da Rita» (adaptado)

A Rita cantava, na Praia Nova, com o seu chapéu na cabeça.
Representa a Rita de corpo inteiro e o local onde se encontra, imaginando como seria o
seu chapéu.
Usa a tua criatividade, acrescentando outros pormenores, de forma a enriquecer o teu trabalho.
•• Usa a tua folha de papel A3.
•• Utiliza desenho, pintura e colagem.
•• Usa os materiais que tens disponíveis na sala.
•• Utiliza todo o espaço da folha.
Tens 30 minutos para realizar esta tarefa.

FIM DA PROVA
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