INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

Educação Visual

2016

Prova 03
2º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à
frequência do 2.º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Visual, a realizar em
2016, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Material
• Duração
Realizam a prova os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril.
Deve também ser considerado o Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril.
Objeto de Avaliação
A prova tem por referência o programa e as metas curriculares de Educação Visual do
ensino básico em vigor. A prova permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos,
enquadrados em domínios do programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova
de duração limitada.
Domínios:
Representação
Técnica
Projeto
Caracterização da Prova
A prova é constituída por dois grupos.
O grupo I tem quatro itens, um de resposta obrigatória e três de construção
obrigatória. O item 1 e 2 têm a cotação de 15 pontos cada e são itens de construção
geométrica. O item 3 tem a cotação de 3 pontos e é de resposta obrigatória. O item 4
vale 12 pontos e é um item de construção obrigatória.
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O grupo II tem três itens de construção obrigatória. O item 1 com cotação de 5 pontos.
O item com a cotação de 25 pontos. O item com cotação de 25 pontos.
A prova integra os seguintes grupos: grupo I com a cotação de 45 pontos. Grupo II com
a cotação de 55 pontos.
A cotação total da prova é de 100 pontos.
A prova avalia a aprendizagem nos domínios da Técnica, Representação e Projeto.
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.
A estrutura da prova sintetiza-se no quadro 1

Quadro 1 – Valorização dos domínios na prova:
Domínios

Representação
Técnica

Grupo/Cotação
(em pontos)

Grupo I / 45
pontos

Projeto

Representação
Técnica

Grupo II / 55
pontos

Projeto
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Quadro 2 – tipologia, número de itens e respetiva cotação:

Tipologia de itens
Item de resposta
Itens de construção
-exercícios práticos.

Número de itens

Cotação por itens

1

3 pontos

6

De 5 a 25 pontos

Material
Lápis HB, borracha branca, apara-lápis, régua, compasso, esquadro, lápis de cor.
Não é permitido o uso de corretor.
Os exercícios são registados em folha própria, modelo do ME, fornecida pelo
estabelecimento de ensino.

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