ESCOLA SECUNDÁRIA DE FRANCISCO RODRIGUES LOBO
Ano letivo de 2017/2018
MATRIZ DE EXAME
Curso Profissional de Técnico de Design de Interiores e Exteriores
Disciplina: Design de Interiores e Exteriores - 1º Ano
Duração da Prova Escrita: 100 minutos

Módulo: 8
Fase: julho

1. CONTEÚDOS E OBJETIVOS
Conteúdos














Objetivos

Conceito de Design de Interiores
Conceito de Arquitectura
A escala
A proporção
Relação entre a Arquitectura, a materialidade e os sentidos
Estudo prévio
Programa de necessidades
Levantamento de elementos existentes
Pesquisa
Formulação de ideias
Proposta final
Projecto
Executar Desenhos técnicos

 Saber analisar, pesquisar e adequar o
projecto da fase de criação à fase de
execução.
 Saber projectar com eficiência técnica,
ergonómica e estética em busca de uma
óptima solução ambiental.
 Executar desenhos técnicos.
 Elaborar dossiers técnicos.
 Desenvolver habilitações no domínio de
várias ferramentas de representação.

2. ESTRUTURA E COTAÇÕES
Estrutura

Cotações

Prova de aplicação teórico-prática dos conhecimentos:

Parte teórica – 40 pontos

1ª Parte Teórica – Resposta em aberto – 40 pontos

Parte prática – 160 pontos

2º Parte Prática – Organização de planta (dada) – 160 pontos

Total – 200 pontos

3. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
Parte Teórica: 4 questões - cada questão 10 pontos
Parte Prática: 2 questões
 A - Organização da planta (medidas à escala):
 A1 – Proporcionalidade - 10 pontos
 A2 - Rigor no traçado - 10 pontos
 A3 - Distribuição correcta dos espaços - 40pontos
 B - Transposição para perspectiva de uma das zonas:
 B1- Utilização correcta da perspectiva (à mão livre ou rigorosa) - 40 pontos
 B2 - Proporcionalidade e ajustamento ao descrito na planta - 20 pontos
 B3 - Aspectos decorativos/Criatividade - 40 pontos
4. MATERIAL A UTILIZAR
 Folha de prova pautadas e de desenho,fornecida no dia do exame;
 Folha de Papel A4 fornecida no dia do exame;
 Folhas de Papel Vegetal/ Esquiço A4 que o aluno deve trazer;
 Régua e esquadro, escalímetro, compasso, lápis de cor (mínimo 12 cores),lápis de grafite ou lapiseira,
borracha, esferográfica nas cores azul ou preto e afiadeira que o aluno deve trazer.
Pág 1 de 1

