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1. Objeto de avaliação 

 
A prova escrita tem como referente o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória em 

articulação com as Aprendizagens Essenciais para a disciplina de Educação Visual no final do 2.º 

ciclo e avalia um conjunto de aprendizagens desenvolvidas nos domínios/temas que constam no 

quadro. 

 

 

Objeto de avaliação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      A prova é constituída pelo I, II, III e IV grupos.  

      A prova consta da resolução de exercícios e de dar respostas, a partir de uma situação concreta, 

numa estrutura sequencial. 

      O Grupo I avalia o descritor - representa visualmente ideias. 

      Os itens a incluir neste grupo são itens de resolução gráfica rigorosa, itens de resolução gráfica e 

plástica, complementada com a utilização das várias técnicas de expressão. 

      O Grupo II avalia o descritor - o módulo como elemento gerador da estrutura-padrão. 

Os itens a incluir neste grupo são de resolução plástica.  

      O Grupo III e IV avaliam o descritor - demonstra conhecimentos sobre os elementos básicos da 

linguagem visual. 

Domínios Temas 

 
Apropriação e Reflexão 

 

Técnica 
 

Representação 
 

Discurso 
 

Projeto 

 

Interpretação e Comunicação 

 

Experimentação e Criação 

2. Caracterização e estrutura da prova 
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3. Critérios de classificação 

 

A cotação atribuída será expressa numa escala percentual de 0 a 100. 

 

Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de Itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de construção gráfica rigorosa 

Itens de construção plástica 

Grupo I – 2 itens 

            - 1 item 

10+15 

 15    

Itens de expressão plástica 

 

Grupo II - 1 item 

 

20  

Os    Itens: 
      - Fechados, de resposta curta; 

- Abertos, de resposta restrita. 

 Grupo III – 3 itens 

 
6+6+8 

Grupo IV 20 

  
 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios específicos de 

classificação apresentados para cada item, todos de resposta obrigatória, e é expressa por um 

número inteiro. 

As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

No entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser 

classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Apenas são consideradas as respostas apresentadas nas folhas de prova. 

A distribuição dos pontos será feita em função: 

▪ Dos conhecimentos sobre conteúdos e temas; 

▪ Da eficácia na explicitação de ideias; 

▪ Da utilização adequada da terminologia e vocabulário específico; 

▪ Da capacidade criativa, propriedade e riqueza do vocabulário plástico utilizado. 

 
4. Material 

 
A prova realiza-se na folha de enunciado da prova; 

No preenchimento do cabeçalho, o examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta 

ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

O examinando deve ser portador do material seguinte: 

▪ lápis nº 2 e nº 3, borracha e afiadeira; 

▪ compasso; régua; esquadros de 30 e/ou 45 graus; 

▪ Lápis de cor, e/ou marcadores. 

 
5. Duração 

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


