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INFORMAÇÃO-PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
Disciplina: Educação Visual
Prova 14| PROVA PRÁTICA

3. º Ciclo do Ensino Básico

Objeto de avaliação
A prova tem por referência as Apresenzagens Essenciais da disciplina para o 3CEB e o Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração limitada.
Nesta prova serão avaliados os conteúdos:
Grupo I – Desenho rigoroso e sistemas de representação

•
•
•
•

Utilizar, de forma correta, os instrumentos próprios do desenho rigoroso
Representar objetos, através do desenho das vistas necessárias para a suacompreensão
Conhecer vários sistemas de representação axonométrica
Representar um objeto simples através da perspetiva axonométrica

Grupo II - Linguagem Visual

•
•
•
•
•

Aplicar conhecimentos sobre estruturas modulares (noções de ritmo, emovimento).
Aplicar conhecimentos de geometria plana
Explorar a dinâmica dos elementos visuais
Aplicar conhecimentos da teoria da cor e da sua simbologia
Explorar as potencialidades expressivas dos materiais

Caracterização e estrutura da prova
O aluno realiza a prova no papel de prova (folha de enunciado à parte).
A prova é composta por dois grupos de resposta obrigatória
Os grupos podem ter como suporte imagens.
A prova é cotada para 100 pontos. A valorização dos temas na prova apresenta-se no Quadro 1.
Quadro 1 – Valorização dos temas
Temas
Grupo I – Desenho rigoroso e sistemas de representação
Grupo II – Linguagem visual (formas geométricas; movimento;estrutura;
ritmos; luz e cor)

Cotação (em
pontos)
50 Pontos
50 Pontos
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Critérios gerais de classificação
Os critérios gerais de classificação apresentam-se por etapas, sendo que a cada etapacorresponde
uma determinada pontuação.
Material
As respostas são registadas em folha própria (folha de papel de desenho A3) fornecida peloestabelecimento
de ensino.
No preenchimento do cabeçalho apenas pode usar, como material de escrita, caneta azul oupreta.
Deve usar duas folhas de resposta, uma por cada grupo, na face que apresenta o cabeçalhoimpresso.
Deve trazer o seguinte material:
Lápis de grafite H (nº 3) e B (nº 1); borracha branca; apara - lápis; régua; esquadro – Aristo ouesquadro e
transferidor; compasso; lápis de cor; canetas de feltro; caneta extrafina preta.
Duração
A prova tem a duração de 90 minutos mais 30 minutos de tolerância.
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