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O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º ciclo do ensino básico da
disciplina de Educação Visual, a realizar em 2021, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de Educação Visual e permite avaliar a aprendizagem passível de
avaliação numa prova prática de duração limitada, incidindo sobre os temas seguintes:
•

Sistemas de Projeção

•

Comunicação Visual

•

Metodologia Projetual/Design

Caracterização da prova
A prova é cotada para 100 pontos.
A prova é constituída por dois grupos de resposta, um de resposta restrita e outro de resposta
extensa. Consiste na realização de uma ou mais tarefas complexas, que se desenvolvem através
de uma sequência de atividades que recorrem à aplicação dos conteúdos abordados ao longo do
3º ciclo. O conjunto de exercícios propostos insere-se nas aprendizagens essenciais de Educação
Visual para o 3º ciclo do Ensino Básico.
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ESTRUTURA DA PROVA:
Grupo I
Dominar procedimentos sistemáticos de projeção
Exercício de resposta restrita: será proposto ao aluno um exercício de conversão entre diferentes
procedimentos sistemáticos de projeção. Nesta questão será fornecida uma representação de um
determinado sólido mencionando dimensões e/ou escala, que o aluno deverá converter para uma
axonometria ou Tripla Projeção Ortogonal, utilizando o material de desenho geométrico.

GRUPO II
Aplicar a metodologia projetual no Design de Comunicação
Exercício de resposta extensa: nesta parte da prova será avaliada aplicação das diversas fases da
metodologia projetual, através da realização de um projeto especificado no enunciado, que
deverá ser apresentado nas dimensões definidas e respondendo a diferentes funções de
comunicação visual.

As respostas são registadas na folha de respostas da prova.
As respostas aos itens podem requerer a mobilização articulada de conteúdos relativos a mais do
que um dos temas.
A prova é cotada para 100 pontos.

Material:
O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta de tinta indelével
preta (de ponta fina 0,2 a 0,5);
•
•

Lápis de grafite ou lapiseira;
Borracha branca;
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•
•
•
•
•
•
•

Lápis de cor;
Régua de 50 cm;
Esquadro;
Transferidor;
Compasso;
1 folha A4 de papel vegetal;
Folhas A3 de papel “Cavalinho”.

Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos (90 + 30).

2021

