
INFORMAÇÃO-PROVA

EDUCAÇÃO VISUAL 2022

Prova 03 Despacho Normativo n.º 7-A/2022

2.º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo do

ensino básico da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2022, nomeadamente:

● Objeto de avaliação
● Caracterização da prova
● Critérios gerais de classificação
● Material
● Duração

Objeto de avaliação

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais de Educação Visual e permite avaliar a

aprendizagem passível de avaliação numa prova prática e de duração limitada, para os domínios de

Geometria; Representação gráfica rigorosa; Representação gráfica/plástica; Forma; Luz/cor e Materiais

e técnicas de expressão plástica.

Caracterização da prova

A prova inclui três grupos.

O Grupo I inclui dois grupos de questões.

O Grupo II inclui quatro questões.

O Grupo III inclui uma questão e um grupo de questões.

As respostas do grupo I são registadas na folha de enunciado do exame a lápis HB ou lapiseira e a lápis

de cor respetivamente.

As respostas do grupo II são registadas em folha A3 de papel cavalinho fornecida pelo estabelecimento

de ensino, não sendo permitida a realização das mesmas noutro tipo de papel.

As respostas do grupo III são registadas em folha A4 de papel cavalinho fornecida pelo estabelecimento

de ensino, não sendo permitida a realização das mesmas noutro tipo de papel.

A prova é cotada para 100 pontos.
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A valorização dos conteúdos na prova apresenta-se no Quadro 1.

Quadro 1- Valorização dos domínios

Domínios Cotação
(em pontos)

Geometria / Forma -
Identificação de elementos geométricos 10

Luz/cor – Identificação de cores primárias e secundárias; 10

Representação gráfica rigorosa – formas geométricas planas. 40

Representação gráfica rigorosa – traçado geométrico simples. 2

Representação gráfica/plástica – Técnica de lápis de cor. 30

Luz/cor – Identificação de cores primárias e secundárias/cores quentes e cores
frias 8

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação

Tipologia de itens N.º de itens Cotação por item
(em pontos)

Itens de identificação

Resposta direta por
representação gráfica

Resposta direta por
representação plástica

5

2

2

4 - 6

Itens de construção
geométrica

Representação gráfica
rigorosa – formas

geométricas planas.
4 5; 10; 10 e 15

Itens de construção
gráfica/Plástica

Representação gráfica
rigorosa – traçado

geométrico simples.

Composição gráfica criativa –
elementos definidores de

forma.

Composição gráfica criativa –
elementos definidores de

luz/cor.

1

1

1

2

10

28
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Critérios gerais de classificação

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios

específicos apresentados para cada item.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero

pontos.

Itens de identificação

Nos itens de Resposta direta por representação gráfica ou plástica, a cotação do item só é atribuída às

respostas integralmente corretas.

Itens de construção geométrica

Nos itens de Representação Gráfica Rigorosa – formas geométricas planas, podem ser atribuídas

pontuações a respostas parcialmente corretas.

Itens de construção gráfica/plástica

Nos itens de Representação Gráfica Rigorosa – traçado geométrico simples, Composição Gráfica

Criativa – elementos definidores de forma e Composição Gráfica Criativa – elementos definidores de

luz/cor, podem ser atribuídas pontuações a respostas parcialmente corretas.

Material

Lápis ou lapiseira de dureza média (HB)

Borracha branca macia

Afia-lápis

Régua (de preferência c/ 50cm)

Esquadro de 450

Compasso

3 Lápis de cor (magenta; azul ciano e amarelo primário)

Duração

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