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Conteúdos Competências Objetivos/Conteúdos  Estrutura da Prova 
 

     Critérios de Correção 

                                     

Cotações 

 

I 

A Cultura da Ágora 

Tronco Comum 

O Homem da 
democracia de Atenas 

- O Século V a.C. O 

século de Péricles 

- Atenas 

- A Ágora 

- O grego Péricles 

 

 

- Compreender o objecto 
artístico como documento/ 
Testemunho do seu tempo 
Histórico. 

 
- Evidenciar uma atitude 
crítica enquanto recetor de 
objectos de cultura. 
 
- Mobilizar os 
conhecimentos adquiridos 
na disciplina para criticar a 
realidade contemporânea. 
 
- Enquadrar as categorias 
de cada área artística na 
análise conjuntural do 
tempo e do espaço 
(histórico e cultural) para 
desenvolver referenciais  

 específicos da sua área. 
 

 
 

  
- Caraterizar o século V a. C. 
 
 
 
- Reconhecer a importância 
de Atenas como berço da 
democracia ocidental. 
 
 
- Salientar a importância da 
Ágora no contexto das 
cidades-estados gregas. 
 
- Reconhecer a importância 
de Péricles no 
desenvolvimento da 
democracia ateniense e na 
hegemonia ateniense. 
 

 

I Grupo 

Item aberto de composição 
extensa 

 

II Grupo 

Item aberto de composição 
extensa 

 

 

III Grupo 

Itens fechados 

2 Itens de resposta aberta  

 

 

 
-As respostas ilegíveis ou 
que não possam ser 
claramente identificadas 
são classificadas com zero 
pontos; 
-Se o examinando 
responder a um mesmo 
nível mais do que uma vez, 
deve ser apenas 
considerada a primeira 
resposta; 
- Nos itens de resposta 
aberta que impliquem a 
produção de um texto, a 
classificação a atribuir 
traduz a avaliação 
simultânea das 
competências específicas 
da disciplina e das de 
comunicação em língua 
portuguesa e deverá  

 
 

I Grupo 
 

    50 Pontos 
 

 
 

     II Grupo 
 

    40 Pontos 
 

 
 

    III Grupo 
 

40 Pontos 
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II 

Tronco específico 

A Arte Grega – em 
busca do pormenor e 
da proporção 

- A arquitectura grega 

- A escultura grega: o 
Homem em todas as 
suas dimensões 

- A cerâmica e a 
pintura: arquivos de 
imagens da civilização 
grega. 

Casos práticos 

- Os templos do 
Parténon e de Atena 
Niké 

- O vaso Promonos 

 

 
- Mobilizar os 
conhecimentos adquiridos 
de modo a preservar e 
valorizar o património 
artístico e cultura. 
 
- Interiorizar a defesa do 
património como ato de 
cidadania. 

 
 
- Caracterizar os diferentes 
estilos da arquitectura 
grega. 
 
- Caracterizar o “cânone” de 
Policleto. 
 
 
- Caracterizar os templos 
Parténon e Atena Niké. 
 

 
- Distinguir na cerâmica 
grega, as figuras vermelhas 
sobre fundo negro e as 
figuras negras sobre fundo 
vermelho. 

 

 

 

 

IV Grupo 

4 Itens de resposta aberta 

 
responder ao que é  
solicitado na pergunta; 
 
- Nos itens fechados de 
resposta curta igualmente 
só serão considerados 
para classificação os 
elementos que respondam 
ao que é solicitado na 
pergunta. 

 
 
 

 
 
 

IV Grupo 

70 Pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total = 200 Pontos 

 


