INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 2º CICLO

EDUCAÇÃO VISUAL

maio de 2016

Prova 03 | 2016

2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril)

1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência as metas definidas para a disciplina de Educação Visual em vigor.
Domínios de referência: técnica, representação, discurso, projeto.

2. Caracterização da prova
A prova é escrita.
A prova é realizada no enunciado e/ou noutro suporte fornecido.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios do programa; os itens
podem envolver temas relativos a mais do que um domínio.
A prova é cotada para 100 pontos.

Temas
(Domínios)

Tópicos

Cotação
(em pontos)

Suportes físicos;
Técnica

Representação

Discurso

Materiais, riscadores e técnicas;
Materiais de desenho rigoroso;
Desenho técnico e traçado rigoroso;
Perceção da cor;
Simbologia e significado da cor;
Teoria da cor.
Geometria;
Traçados geométricos;
Observação da forma;
Elementos da forma;
A representação como instrumento de registo;
Perceção do espaço;
Posição do objeto no espaço;
Interações no espaço;
Representação de elementos no espaço.
Comunicação;
Códigos na comunicação;
Narrativa visual;
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25

25
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Projeto

Património (património e sociedade; trajetórias
históricas do património);
Discurso gráfico;
Método de resolução de problemas.

25

3. Critérios de classificação
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero
pontos. Em caso de engano, deve riscar de forma evidente aquilo que pretende que não seja
classificado. Desvalorização das questões em caso de: ausência de medidas rigorosas, ausência de
traçados geométricos, ausência de organização formal dos elementos, apresentação de traçados
sem utilização dos instrumentos de traçagem adequados, aplicação incorreta da técnica da
pintura, ausência de higiene na composição gráfica apresentada.

4. Material
O aluno deve munir-se de esferográfica azul ou preta.
O aluno deve, ainda, ser portador de material de desenho e de medição (1 lápis de graduação B ou
HB ou 2H, borracha, afia lápis, régua graduada, esquadro, compasso e lápis de cor (caixa de 12 ou
24 lápis).
Papel de desenho branco em formato A3 (fornecido pelo estabelecimento de ensino).
O uso de lápis ou lápis de cor só é permitido nas construções geométricas ou gráficas.
As respostas são registadas na folha de prova.
Não é permitido o uso de corretor.

5. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos acrescida de 30 minutos de tolerância.
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