INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE EDUCAÇÃO VISUAL
9º ANO - Código 14
Ano letivo de 2018/2019

PROVA PRÁTICA
 Objeto de Avaliação
A prova tem por referência o Programa de Educação Visual em vigor.
A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do Programa
da disciplina, passíveis de avaliação em prova prática de duração limitada. A prova avalia a aprendizagem nos
seguintes domínios e conteúdos.
Domínios:
 Apropriação das linguagens elementares das artes;
 Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação;
 Desenvolvimento da criatividade;
 Compreensão das artes no contexto.
Conteúdos:
 Elementos visuais na comunicação;
 Expressão dos elementos estruturais da linguagem visual;
 Representação de coisas através do desenho;
 Papel da imagem na comunicação;
 Forma, luz-cor, estrutura, espaço;
 Metodologia criativa.

 Características e Estrutura
A prova apresenta dois grupos, com a cotação total de 100 pontos.
No Grupo I, avalia-se a capacidade de representação e expressão através da observação e do domínio da forma,
luz-cor, perspetiva, utilizando diversos materiais e técnicas.
Cotação: 60 pontos.
No Grupo II, avalia-se a capacidade de criar uma imagem/composição gráfica/cartaz, aplicando técnicas e
processos de modo a transmitir sensações ou mensagens.
Cotação: 40 pontos.
A estrutura da prova sintetiza-se no seguinte Quadro:
Valorização dos domínios e conteúdos na prova
Domínios
Capacidade de expressão e comunicação.
Criatividade/compreensão
contexto.

das

artes

Conteúdos
Desenho de observação, linha, textura, cor.
no

Cartaz, composição visual que cumpra um
propósito.
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Cotação
60 pontos
40 pontos

 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.
Grupos
GRUPO I

GRUPO II

Tipologia dos itens
Forma e proporção.
Claro-escuro e volume.
Técnica/expressão.
Desenho/elementos estruturais.
Composição / contrastes de cor.
Expressão/criatividade.

Cotação
30 pontos
20 pontos
10 pontos
15 pontos
15 pontos
10 pontos

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a única opção correta.

 Material Autorizado
A prova é realizada em folhas de papel A3, fornecidas pela escola.
O aluno deve ser portador do material que se indica de seguida.










Folha de Papel Vegetal A3;
Lápis ou lapiseira (minas 2H, HB e 2B);
Régua de 50 cm, pelo menos, graduada;
Esquadro de 30º/60º ou 45º;
Compasso;
Afia lápis;
Borracha macia;
Tesoura e cola;
Materiais e utensílios para pintar (lápis de cor, canetas de feltro, mais outro à escolha).

Não é permitida a consulta de apontamentos.
Não é permitido o uso de corretor.

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