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1. Objeto de avaliação 

- A prova tem por referência as metas curriculares de Educação Visual em vigor. 
- A prova permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios, 
no âmbito das metas da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração 
limitada.  
- A prova centra-se em quatro domínios: Técnica, Representação e Discurso e Projeto. 
 

2. Caracterização da prova 
A prova é realizada no enunciado. 
 
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Valorização dos temas / tópicos na prova 

 

Domínios Tópicos  Cotação 
(em pontos) 

Grupo I -Técnica 
- Materiais riscadores 

- Teoria da cor 
30 pontos 

Grupo II - Representação 
- Módulo / Padrão  

- Geometria 
28 pontos 

Grupo III - Discurso 
- Narrativa visual 

- Património 
22 pontos 

Grupo IV - Projeto - Discurso gráfico 
20 pontos 

 
 
A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 
 
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 
 

Tipologia de itens 
Número 
de itens 

Cotação por 
item 

(em pontos) 

Grupo I – Correspondência: 1.) e 2.) 2 
a) 1.) 9 pontos 
b) 2.) 21 pontos 

Grupo II - Construção geométrica /composição: 1.) e 2.) 2 
a) 1.) 20 pontos 
b) 2.) 8 pontos 

Grupo III - Correspondência: 1.)  
               - Resposta fechada: 2.)  

2  
a) 1.) 12 pontos 
b) 2.) 10pontos 

Grupo IV - Escolha múltipla: 1.)  
                - Correspondência: 2.) 

2 
a) 1.) 8 pontos 
b) 2.) 12 pontos 

 
 

 
3. Critérios de classificação 



    

 

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

pontos. 

De acordo com as competências avaliáveis neste tipo de prova, deverão ser 

considerados: 

. O domínio dos diversos meios atuantes - materiais e instrumentos; 

. A capacidade de análise e de representação de objetos e o domínio do desenho 

expressivo e rigoroso; 

. O domínio e a aplicação de princípios e estratégias de composição e de estruturação 

na linguagem plástica. 

 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de expressão gráfica apresentam-

se organizados por níveis de desempenho em cada parâmetro. A cada nível de 

desempenho corresponde uma dada pontuação. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de 

desempenho em todos os parâmetros. 

 

4. Material 

- Caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta; 

- Lápis; 

- Materiais riscadores coloridos (lápis de cor); 

- Régua de 20 cm ou mais; 

- Esquadro; 

- Compasso; 

- Borracha 

 

5. Duração 

A prova terá a duração de 90 minutos mais 30 minutos de tolerância. 

 
 


