Informação – Prova Extraordinária de Avaliação

DISCIPLINA ― Educação Visual – 9.º Ano
2022
PROVA - Prática
3º Ciclo do Ensino Básico.
O presente documento visa divulgar informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação do Ensino
Básico da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2022.
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
1. Objeto de avaliação;
2. Características e estrutura;
3. Critérios Gerais de Classificação;
4. Duração;
5. Material Autorizado.
1. OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem como objeto as Aprendizagens Essenciais, tendo por referência o Programa de Educação
Visual, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de
duração limitada.
Os Domínios/Organizadores
Os Domínios/Organizadores
- englobam competências
estéticas , técnicas e
saberes, a apropriação e
domínio de materiais e
suportes e integram o
desenvolvimento da
sensibilidade estética e
artística na História da Arte

Aprendizagens essenciais
25 pontos
- Apropriação e Reflexão;
reconhecer a Arte como elemento fundamental e saber fazer. 35 pontos
Interpretação e Comunicação;
-interpretar e reproduzir através da comunicação e ilustração a
obra e o conceito de arte em conjunto com a sua sensibilidade
estética.
40 ponto
- Experimentação e Criação;
reproduzir a obra observada tendo em conta o seu
enquadramento geométrico fundamentando deste modo a Total:
100 pontos
recriação da obra de arte apresentada.

2.CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA
A prova é constituída por três grupos.:
Os itens / grupos de itens da prova refletem os conhecimentos dos conteúdos abordados, nomeadamente
a representação expressiva/ reprodução das imagens / obras relacionadas com o conteúdo da História da
Arte.
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3. 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 e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de
classificação.
As respostas serão analisadas tendo em atenção o conhecimento dos conteúdos abordados, a resolução de
problemas, rigor técnico e sensibilidade estética..
Cotações:
A escala a utilizar é de 0 a 100 pontos, convertida posteriormente em Níveis de 1 a 5.
4. DURAÇÃO
A prova tem a duração de 90 minutos.
5. MATERIAL
Lápis de grafite, lápis de cor, borracha, afiadeira, régua, esquadro, compasso e folha de papel cavalinho A3.

Página | 2

