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Prova Única

Educação Visual – 7º Ano

INFORMAÇÃO – PROVA ÚNICA

O presente documento divulga informação relativa à Prova Única do 3.º ciclo do ensino básico da disciplina
de Educação Visual, nomeadamente:
• Caracterização da prova;
• Conteúdos;
• Tipologia e cotações;
• Critérios gerais de classificação;
• Material;
• Duração.

1. Caracterização da prova
A prova é constituída por um grupo único, envolvendo 3 itens de trabalho sequenciais. Todos os itens da
prova são de resolução exclusivamente gráfica.

2. Conteúdos
Os itens envolvem a mobilização dos seguintes conteúdos do Programa ou dos documentos orientadores:
- Comunicação;
- Forma;
- Estrutura;
- Geometria no Plano;
- Cor.

3. Tipologia e cotação
A Prova Única é cotada para 100 pontos.
A tipologia de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 1.
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Quadro 1 - Tipologia e cotação
Cotação por item
(em pontos)

Itens

Grupo único

item 1

10 pontos

item 2

50 pontos

item 3

40 pontos

4. Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos da disciplina. Os critérios de
classificação de cada item englobam os seguintes instrumentos de avaliação:
- Aplicação dos conhecimentos adquiridos na disciplina;
- Criatividade;
- Rigor na execução técnica;
- Domínio de técnicas e materiais;

5. Material
A prova é realizada, na sua totalidade, numa folha de papel formato A3, fornecida pela escola. O aluno deve
ser portador do seguinte material:
- Lápis de grafite B, HB e H;
- Borracha branca;
- Afia-lápis;
- Régua;
- Esquadro;
- Compasso;
- Lápis de cor.
Não é permitido o uso de corretor.

6. Duração
A prova tem a duração de 50 minutos.
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