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3.º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º ciclo da disciplina de
Educação Visual, a realizar em 2018, nomeadamente:






Objeto de avaliação
Características e estrutura
Critérios gerais de classificação
Duração
Material

1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Educação Visual do Ensino
Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.
2. Características e estrutura
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos sendo
constituída por 4 grupos com uma ponderação de 25 pontos para o grupo I, 20 pontos para o grupo II, 25
pontos para o grupo III e 30 pontos para o grupo IV. Inclui itens de construção e itens de expressão gráfica e
é cotada para 100 pontos.
O quadro 1 sintetiza a estrutura da prova e o quadro 2 discrimina o tipo de itens que a mesma
inclui.
Quadro 1 – Valorização dos domínios/conteúdos na prova
Domínios
Representação do Espaço
Representação do Espaço
Forma

Comunicação
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Conteúdos
Cubo envolvente: Método Europeu
Perspetivas axonométricas
(cavaleira, isométrica e dimétrica)
Percepção Visual da forma
Qualidades formais
Qualidades expressivas
(ponto, linha, forma, volume, textura)
Elementos visuais da comunicação
Papel da imagem na comunicação
Códigos de comunicação visual
Composição, forma/fundo, imagem, letra

Cotação
(em pontos)
30
15

25

30

1

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
Tipologia de itens
Itens de construção
Itens de expressão gráfica
Resposta curta

Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo I

Número
de itens
1
1
1
1
1

Cotação por item
(em pontos)
21
15
25
30
9

3. Critérios de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.
As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
Itens de construção - Grupo I e Grupo II
Construção geométrica - A classificação é atribuída de acordo com o desempenho no
reconhecimento da construção solicitada, rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados. A
classificação da resposta é organizada por etapas sendo classificada com zero pontos qualquer resposta
que não responda à primeira etapa.
Resposta curta - A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e
apresentados. A cotação só é atribuída às respostas que apresentem a única solução possível. Todas as
outras respostas são classificadas com zero pontos.
Itens de expressão gráfica - Grupo III e Grupo IV
Nos itens de expressão gráfica, de acordo com as competências avaliáveis neste tipo de prova,
deverão ser considerados:
Capacidade de análise e de representação, domínio dos diversos meios riscadores e, no campo do
desenho de observação, da proporção, escala, sombra, volumetria e contorno. Domínio e a aplicação de
princípios e estratégias de composição e de estruturação na linguagem plástica, compreendendo práticas
de equilíbrio e ocupação da página, enquadramento, efeitos de cor e harmonia cromática, escolha e
aplicação de letra e eficácia da comunicação visual.
4. Material (do aluno)
Lápis de grafite (2B, 4B ou 6B)
Lapiseira de mina fina (lápis de minas)
Apara lápis
Borracha
Caneta esferográfica de tinta azul ou preta
Transferidor
Material (fornecido pela escola)
Bloco de desenho (folhas A3)
Régua de 40 ou 50 cm
Esquadro de 45 ou 30 graus
Papéis coloridos diversos e revistas para poder recortar
Tesoura, X-ato, cola tipo UHU
Aguarelas, guache, pincéis
Lápis de cor, lápis de cera, lápis pastel, canetas de feltro
5.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce uma tolerância de 30 minutos.
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