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INFORMAÇÃO-PROVA DE AFERIÇÃO 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de aferição à disciplina de 
Educação Visual, a realizar em 2017 pelos alunos do 7º ano de escolaridade. 
 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Caraterísticas e estrutura; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração; 
 

2. Objeto de avaliação 

A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências 
enunciados no programa de Educação Visual em vigor. 

Objetivos gerais e competências 

• A prova de aferição tem por referência o Programa de Educação Visual do 7º ano do 
Ensino Básico, aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares de Educação Visual, e 
permite aferir as aprendizagens adquiridas numa prova prática de duração limitada. 
 

Conteúdos 
Comunicação  
Perceção visual da forma  
Forma 
Estrutura/Forma /Fundo 
Ritmo de crescimento 
Estrutura 
Geometria no Plano 
Representação do espaço 
Figura /Fundo 
Movimento 
 

3. Caraterização da prova 
 
A prova é constituída por um grupo (Grupo 1). 
O Grupo 1 é avalia-se a aprendizagem no domínio da Linguagem Visual, através da 
representação de formas obedecendo a alguns princípios de representação normalizada – 
traçado de concordâncias. É avaliada ainda a aprendizagem no domínio dos Elementos da 
Forma, através da utilização das possibilidades expressivas dos elementos visuais (ponto, 
linha, textura, valores declaro/escuro) na caracterização de uma forma natural. 
A prova é cotada para 100 pontos. 
 
A valorização dos conteúdos na prova apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos conteúdos 
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Conteúdo 
Cotação (em 

pontos) 

Linguagem Visual 30 

Elementos da Forma 70 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Domínios Conteúdos - Metas Grupo Cotação em pontos 

 

COMUNICAÇÃO VISUAL 

Espaço/ Forma 

Traçado de concordâncias 

 

Divisão da circunferência em 
quatro partes iguais e o 
respetivo polígono. Arco em 
ogiva perfeita, arco de volta 
perfeita, oval, óvulo, espiral de 
dois centros. 

Ângulos. 

  

 

 

 

Item 1 

 

 

 

30 pontos 

 

ELEMENTOS DA FORMA 

Elementos Visuais 

 

COMUNICAÇÃO VISUAL 

ELEMENTOS DA FORMA 

Normas sobre composição 

 

Aplicação da cor segundo 
critérios pré-definidos 

Composição equilibrada 

 

 

Elementos da linguagem visual: 
ponto, linha, textura valores de 
claro – escuro. 

 

Relações de equilíbrio num 

campo visual  

 

 

Cor 

Valor expressivo da cor 

 

 

 

 

 

Item 2 

 

 

35 pontos 

 

 

20 pontos 

 

 

 

15 pontos 

A prova inclui um formulário. 

4. 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. 
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Itens de seleção 

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. 

Itens de construção 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta por representação rigorosa 
ou expressiva, apresentam-se organizados por níveis de desempenho. 

Serão contemplados nas classificações o rigor da representação a nível do domínio de 
formas, quer sejam geométricas ou expressivas; a correta aplicação das técnicas; o 
equilibro das composições e aplicação correta de critérios de cor. 

 

5. Material 

As respostas são registadas em papel de desenho, em formato A3. O aluno deve escrever na 
folha os seus dados pessoais (nome, número e turma), como material de escrita, caneta ou 
esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

O aluno deve utilizar uma folha de resposta. 

Na resposta a cada item o aluno deve orientar a folha do modo que considere mais adequado 
à sua estratégia de composição. 

O aluno deve ser portador do seguinte material: 

Lápis de grafite (HB e B ou nº 1 e nº 2), lapiseira, borracha branca, afia, régua (40cm), 
compasso, esquadro, transferidor, lápis de cor e canetas de feltro. 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 
preta. 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino 
(modelo oficial). 

Não é permitido o uso de corretor. 
 

6. Duração 

A prova tem a duração de 50 minutos. 

 
 
 
  


