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1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova do 3º ciclo do ensino básico da 

disciplina de Educação Visual, a realizar este ano letivo de 2019/2020 pelos alunos que se encontram 

abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, para os 

níveis de ensino ainda abrangidos por este normativo, com as devidas atualizações ocorridas, bem 

como tendo em conta a Portaria n.º223-A/2018, de 3 de agosto, a Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de 

agosto e a Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto para os anos abrangidos pelas novas matrizes 

curriculares e, tendo em atenção o Decreto-Lei n.º 54  de 6 de julho para todos os ciclos e níveis de 

ensino. Devem também ser consideradas as indicações constantes do Despacho Normativo nº 3-A/2020 

de 05 de março, do Despacho Normativo n.º 5754-A/2019 de 18 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 

14-G/2020, de 13 de abril e, de igual modo, o Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de abril e Decreto-

Lei n.º 54/2018, de 6 de julho e demais legislação complementar a considerar. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à Prova: 

 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura, 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração.  



2. Objeto de avaliação: a prova tem por referência os conteúdos/metas do programa da 

disciplina de Educação Visual do ensino básico em vigor no corrente ano letivo, 

nomeadamente no que respeita ao  3º ciclo. 

 

3. Caracterização da prova: A prova de Educação Visual é uma prova escrita e é constituída por 

três grupos de resolução obrigatória. A estrutura da prova sintetiza-se nos seguintes grupos: 

 
 

Grupo 1 - engloba objetivos dos domínios da Técnica, Representação e Discurso. 
 
Grupo 2 – engloba objetivos dos domínios da Técnica, Representação, Discurso e Projeto. 
 
Grupo 3 - engloba objetivos dos domínios da Técnica, Representação e Discurso. 
 
 
 

Grupo1 – Objetivos / Conteudos Grupo2 – Objetivos / Conteudos Grupo3 – Objetivos / Conteudos 

• Traçados geométricos elementares.  
• Desenho.  
• Desenho de objetos.  
• Sistemas de representação rigorosa.  
• Representação em perspetiva.  
• Expressão gráfica. 

• Forma visual. 
• lmagem e realidade.  
• Comunicação visual. 
• Forma / função. 
• Forma / design. 
• Deformação /transformação. 

• A forma. 
• A comunicação. 
• A estrutura. 
• O espaço/campo visual. 
• Dinâmica e movimento. 
• Luz - cor. 
• Desenho/pintura. 

 
 

O grupo 1 é cotado com: ................... 30 % 
O grupo 2 é cotado com: ................... 40 % 
O grupo 3 é cotado com: ................... 30 % 
                                                 Total:  100 % 
 
 

tipologia de exercícios 
 

Grupo I face a um modelo apresentado o aluno deve: 
 
- sugerir conscientemente a terceira dimensão na representação plana das formas; 
- utilizar meios técnicos conhecidos; 
- utilizar com rigor e adequadamente os materiais e as técnicas de representação; 
- representar a figura geométrica compreendendo relações básicas de estrutura e proporção. 
 

Grupo 2 perante o problema sugerido o aluno deve: 
 
- compreender o design como processo transformador do meio ambiente que pretende 
responder a necessidades humanas; 
- conceber e organizar com intenção e equilíbrio os espaços bi e tridimensionais; 
- escolher técnicas e instrumentos com intenção expressiva; 
 

Grupo 3 a partir da noção de módulo o aluno deve: 
 
- conceber e organizar com equilíbrio e intenção o espaço bidimensional; 
- compreender e organizar a cor como parte da perceção do espaço; 
- aplicar conhecimentos em novas situações implicando compreensão da geometria das 
formas; 
- entender o desenho como um meio para a representação das formas. 
 



 

4. Critérios de classificação:  

- critérios de correção: ordenamento espacial/apresentação do trabalho/nível de rigor 
na representação técnica de formas, objetos e espaços. Respostas ilegíveis são classificadas 
com 0 %. 

- fatores de desvalorização: deficiente apresentação (5%), falta de rigor (10%), falta de 
criatividade (10%), insuficiência na expressão gráfica e escrita (5%).  
 
 
 
 
5. Material obrigatório: 

Lápis de grafite, borracha macia e afia lápis, régua graduada de 40 cm (ou superior), 
esquadro, transferidor, compasso, lápis de cor. Opcional: canetas de bico de feltro de várias 
cores, lápis de cera, pastel de óleo. 

Não é permitido o uso de corretor. 
 

 

 

6. Duração: 

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


