Informação – Prova de equivalência à frequência de Educação Visual
3 º Ciclo - 2019/2020 (código 14)
1.

Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, 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, incidindo sobre os domínios (Técnica, Representação e Projeto) estabelecidos nas Metas
Curriculares.

2.

Características e estrutura da prova

Prova escrita é constituída por três grupos (Grupo I, II e III).
O primeiro grupo é relativo a Organização Formal em superfície – Módulo/Padrão
O segundo grupo diz respeito ao Design
O terceiro grupo é referente à Luz/Cor

3.

Critérios gerais de classificação

A classificação a atribuir resulta dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação, apresentados
para cada item e é expressa por um número.
As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
A atribuição de cotações incidiu principalmente no processo, sendo o produto final cotado com menor peso.
Neste sentido, o professor corrector deverá cingir-se aos seguintes parâmetros:
GRUPOS
COTAÇÃO
CRITÉRIOS
(em pontos)
Grupo I Representação - Rigor de execução
10
Projeto - Módulo/Padrão
18
Técnica – Representação correta de figuras geométricas
6
básicas
TOTAL
33
Grupo II –
Técnica - Representação correta de figuras geométricas
8
básicas
Projeto - Resolução de um problema concreto de
10
Forma/Função. Design de Comunicação
Representação - Eficácia da Organização Formal; Rigor de
16
execução
TOTAL
34
Grupo III Técnica – aplicação correta de conhecimentos de Luz/Cor
13
Representação - Expressividade da técnica utilizada
20
TOTAL
33
Total Final
100
A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das
classificações expressas em escala percentual de 0 a 100, convertida na escala de níveis de 1 a 5.

4.

Material

Material a utilizar:
Caneta de tinta indelével, azul ou preta, Lápis de grafite, afia-lápis, borracha, régua de 50cm, esquadro,
compasso, canetas de feltro e lápis de cor.
Outros materiais necessários para a realização da prova serão fornecidos pela escola.

5.

Duração

Tempo previsto para a prova: 90 minutos + 30 minutos de tolerância

