INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA – ao abrigo do decreto-lei 3 de 7 de
janeiro de 2008
Educação Visual

______________

Prova 14 | 2018
3.º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3.º Ciclo do
Ensino Básico da disciplina de Educação Visual, para alunos que estão abrangidos pelo decreto-lei 3 de
7 de Janeiro de 2008, a realizar no ano letivo de 2017/2018, nomeadamente:
 Objeto de avaliação
 Caracterização e Estrutura da prova
 Critérios gerais de classificação
 Material
 Duração

Objeto de avaliação:
O exame tem como referência o Programa da disciplina de Educação Visual e permite avaliar as
competências e os conteúdos a ela associados passíveis de avaliação em prova de duração limitada.

Caracterização da prova:
É uma prova constituída por dois grupos, de resposta obrigatória.
O primeiro grupo de questões é de carácter teórico e o segundo de expressão.

Conteúdos

Grupo I

Grupo II

ARTE

Competências

Conhecer,

compreender

e

distinguir

a

arte

contemporânea.

LINGUAGEM VISUAL

Conhecer e saber aplicar diferentes elementos da

MATÉRIAIS E TÉCNICAS DE

linguagem visual.

EXPRESSÃO

Conhecer e saber utilizar diferentes materiais e
técnicas de expressão.
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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 de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. As
respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero.
Cada grupo terá a seguinte cotação
Questão

Grupo I

Critério
Identifica diferentes

tipos

de manifestações

Cotação (%)
artísticas, e

20

movimentos e artistas contemporâneos

Representa com correcção os elementos da linguagem visual
Utiliza correctamente matérias e técnicas de representação
Grupo II

80

Revela criatividade

Total : 100

Material
As respostas são registadas em folha própria (folha de papel de desenho), fornecida pelo
estabelecimento de ensino.
Para a resolução do grupo I o aluno deverá ser portador de caneta ou esferográfica de tinta indelével,
azul ou preta;
Para o grupo dois deve ser portador lápis nº 1 e 2; borracha branca; compasso; régua graduada;
esquadro

Observação: Não é permitida a utilização de corretor

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