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O presente documento divulga informação relativa à prova interna do 5.º ano da disciplina de Educação Visual a 

realizar em 2018 pelos alunos, de acordo com o estipulado na Circular Interna n.º 6|AEAB|, de 24 de janeiro de 

2018, nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação/Conteúdos 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração  

 

Objeto de avaliação/Conteúdos 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Educação Visual do Ensino Básico e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre os seguintes domínios 

de referência e conteúdos:  

 

Domínios de referência Conteúdos 

Técnica 
● Conhecer materiais riscadores e suportes físicos. 

● Dominar materiais básicos de desenho técnico. 

Representação 

● Compreender a geometria enquanto elemento de 

organização da forma. 

● Dominar a representação como instrumento de 

registo. 
Quadro 1 

 

Caracterização da prova  

A prova é cotada para 100 pontos. A distribuição da cotação pelos domínios de referência apresenta-se no quadro 2.  

 

Distribuição da cotação 

Domínios de referência Cotação (em pontos) 

Técnica 60 

Representação 40 

Quadro 2 

 

A resposta aos itens de cada um dos domínios de referência pode implicar a mobilização de aprendizagens dos 

outros domínios.  
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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 

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

 

 Observação de uma situação identificada. 

  Capacidade de detetar e analisar corretamente uma situação identificada. 

 Seleção simples e direta da resposta certa. 

 Capacidade de enunciar claramente o problema que detetou e que pensa resolver em ordem à proposta de 

soluções.  

 Na expressão verbal dos conceitos exige-se rigor e clareza. 

 Adequação da solução do problema à proposta de enunciado. 

 Capacidade de comunicação de ideias, através da linguagem visual. 

 Expressividade. 

 As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

 

Material  

Caneta ou esferográfica 

Lápis de grafite HB 

Borracha branca 

Apara lápis 

Régua  

Esquadro 

Compasso 

Lápis de cor 

Não é permitido o uso de corretor.  

 

Duração  

A prova tem a duração de 45 minutos. 


