INFORMAÇÃO
Prova Comum de Educação Visual – 8ºano
O presente documento divulga informação relativa à prova comum da disciplina de Educação
Visual, a realizar em 4 de maio 2018, nomeadamente:
�• Objeto de avaliação
�• Caraterização da prova
�• Material
�• Duração

Objeto de avaliação
A prova pode mobilizar aprendizagens de anos de escolaridade anteriores, refletindo uma
perspetiva integradora e articulada dos conteúdos disciplinares de Educação Visual.
Domínios/Temas :
-Técnica ;
- Representação;
- Discurso ;

- Projeto.
Caracterização da prova
Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do
programa.
A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por 3 grupos de propostas de trabalho.
A distribuição da cotação pelos temas do programa apresenta-se no quadro seguinte.
Distribuição da cotação
Temas Cotação
(em pontos)
Traçado da margem da folha A3 e divisão
geométrica do espaço.
10 pontos

Identificação e representação em perspectiva
axonométrica
-Realização de construções geométricas em
perspectiva axonométrica de sólidos geométricos
simples.
Representação em esboço de formas
tridimensionais.
-Representação em esboço de formas próximas de
sólidos geométricos simples.
Realização de esboços para design gráfico
-Esboços de design gráfico/ lettering.
-Estudos de cor.

30 pontos

20 pontos

20 pontos
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Concretização final do projeto
- Rigor na adequação dos esboços à forma em
perspetiva.
- Técnica de pintura.

20 pontos

A prova avalia a capacidade do examinando de projectar e de utilizar sistemas de
representação, visando a resposta a problemas concretos, numa resolução sequencial,
devendo ser entendida como um todo.
Nos itens não são solicitados nem considerados como forma de resposta quaisquer legendas
ou relatórios.

Material
As respostas são registadas em folhas próprias (papel de desenho, em formato A3, (48 cm ×
32 cm),fornecidas pelo estabelecimento de ensino.
Para o preenchimento do cabeçalho, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta
azul ou preta.
São necessárias duas folhas de resposta, uma para cada dois itens.
O examinando deve ser portador de:
-lápis de grafite de graduação HB;
-lápis de grafite de graduação B;
-borracha branca macia;
-apara-lápis;
-régua de 40/50 cm;
-esquadro;
-compasso;
-transferidor;
-lápis de cor;
-canetas de feltro;
-caneta ou esferográfica de tinta preta;
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.
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