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1. Introdução
O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova de equivalência à
frequência da disciplina de Educação Visual relativamente ao 3ºciclo do Ensino
Básico.
Relativamente à prova há a considerar os seguintes aspetos:






Objeto de avaliação;
Caracterização e estrutura da prova;
Critérios Gerais de Classificação;
Materiais;
Duração.

2. Objeto de avaliação
A prova tem por referência as metas curriculares definidas para a disciplina de
Educação Visual e o programa de Educação Visual em vigor. A prova da disciplina
permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios
específicos, definidos nas metas curriculares da disciplina, passíveis de avaliação em
prova escrita de duração limitada.
A prova avalia a aprendizagem nos domínios de referência da técnica e da
representação.
Objetivos

Conteúdos

Representar técnicas e formas

Sistema e normas de representação

Utilizar normas e regras de
representação

Espaço/Forma

Dominar técnicas expressivas

Forma/Fundo
Expressividade da cor como
elemento representativo

3. Caracterização e estrutura da prova
A prova é constituída por dois grupos, sendo cada grupo constituído por três
exercícios.
A prova é cotada para cem pontos.
A estrutura da prova sintetiza-se no seguinte quadro:
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ESTRUTURA DA PROVA

GRUPO I

GRUPO II

Representação rigorosa de objeto

50 pontos

Exercício
- Grupo IIprático aplicando conhecimentos sobre

50 pontos

Módulo-Padrão
e cores
Exercício prático
aplicando conhecimentos sobre
Módulo-Padrão e cores

4. Critérios gerais de classificação

A prova será avaliada tendo em conta os seguintes critérios:
- A utilização de rigor na representação das formas.
- A utilização correta dos materiais da disciplina.
- A representação expressiva e criativa dos elementos da linguagem visual.
- Os materiais a utilizar na prova deverão ser os constantes na matriz.
5. Material a utilizar
Materiais e utensílios de que o aluno deve ser portador:
- Lápis de diferentes gradações
- Borracha macia branca
- Régua de 40 ou 50 cm
- Esquadros de 30º ou 45º
- Lápis de cor
- Canetas de feltro
6. Duração da prova
A prova tem a duração de 90 minutos + 30 minutos de tolerância.
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