
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

As Orientações Curriculares do 3º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Educação Visual referem 

os domínios que se conjugam para o desenvolvimento de conhecimentos e que estruturam as 

metas curriculares, no âmbito dos quatro temas organizadores: 

 Técnica, Representação, Discurso e Projeto. 

No 3.° Ciclo, as metas incidem sobre conteúdos como:   

 

Forma 

 
Desenho 

Expressivo 

 
Cor  

 

 

• Perceção visual da 

forma 

• Representação 

técnica 

• Qualidades 

formais 

• Qualidades 

expressivas 

 

 
 
Pintura 

 
 
síntese subtrativa 
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quentes e cores frias. 
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2-CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova está organizada por grupos de itens. 

A prova é constituída por dois grupos de resolução obrigatória 

Grupo I, é composto por um exercício com base na aplicação de conhecimentos na área da 

representação técnica e perceção visual da forma. 

Grupo II, é composto de um exercício com base na aplicação de conhecimentos na área da 

expressividade e da cor. 

    Tipologia, número de itens e cotação 

 
Tipologia de itens 

 

 
Número de 
grupos 

Cotação por grupo 
(em pontos) 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 2           45 + 55 

 

3-CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO  

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

- Rigor geométrico 
- Saber utilizar normas de desenho 
- Manifestar criatividade 
- Saber utilizar diferentes materiais de registo 
- Interpretação correta dos dados do exercício 
- Manifestar qualidade expressiva na representação gráfica  
- Correta aplicação dos valores cromáticos nas suas experimentações plásticas  
 

4- MATERIAL  

Os alunos devem ser portadores de duas folhas de papel tipo cavalinho A3 e de uma folha de 

papel vegetal formato A4, lápis de grafite HB e 2B, borracha, compasso, régua 40cm, esquadros de 

30º e 45º, transferidor, afia e materiais para colorir.  

5- DURAÇÃO 

A Prova tem a duração de 90 minutos mais 30 minutos de tolerância. 

 

 

 

 

 

 

 


