PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE D. HENRIQUE

Informação de Prova: Educação Visual
2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Prova código 03 / 1.ª Fase
Duração da prova: 90 minutos
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O presente documento visa divulgar as características da prova final do 2º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação
Visual.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
• Objeto de avaliação;
• Caracterização da prova;
• Critérios de classificação;
• Material;
• Duração.

1. 1. Objeto de avaliação
2.
A prova tem por referência o Programa de Educação Visual em vigor.
A prova desta disciplina permite avaliar os conhecimentos sobre:
- Comunicação: dominar a a comunicação como um processo de narrativa visual;
- Geometria/Medidas: conhecer as interações dos objetos no espaço, e compreender a geometria enquanto elemento da
organização da forma;
- Cor e Pigmento: compreender caraterísticas e qualidades da cor.
A prova permite avaliar os conhecimentos do aluno, assim como a sua capacidade de aplicar esse conhecimento na
resolução de problemas.
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2. Caracterização da prova

O aluno realiza a prova no enunciado e na folha com o cabeçalho impresso.
A prova apresenta três grupos de itens.
No Grupo I avalia-se a aprendizagem dos alunos no que diz respeito aos elementos da Comunicação Visual.
No Grupo II, avalia-se a aprendizagem no que diz respeito à Geometria e realização de Medidas.
O Grupo III permitirá avaliar a aprendizagem dos conceitos relacionados com a Cor e o Pigmento.
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A classificação da prova é expressa na escala percentual de 0 a 100.

Quadro 1 – Valorização relativa

Grupos

Tipologia dos itens

I

Questões:
- Respostas curtas;
- Resposta extensa.

II

- Realizar medições;
- Completar frases;
- Fazer correspondências.

III

- Responder com
“Verdadeiro” ou “Falso”;
- Completar frases;
- Fazer correspondências.

Conteúdos

Cotação

Comunicação

30%

Geometria/ medidas

Cor/pigmento

50%

20%

3. Critérios de classificação

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação
apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de classificação.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. Em caso de
omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar
inequivocamente o item a que diz respeito.
Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando inequivocamente a(s) resposta(s) que não
deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. Todas as
situações de dúvida deverão ser decididas em benefício do examinado.

4. Material

- O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta;
- Lápis de grafite e borracha branca;
- Lápis de cor e/ou marcador;
- Régua, esquadro e transferidor;
- Não é permitido o uso de corretor.
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5. Duração

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

Educação Visual – 2º ciclo
Departamento de Expressões
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