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1. Objeto de Avaliação 

A prova avalia o conjunto de conhecimentos e aprendizagens desenvolvidas no 3.ºciclo do 
Ensino Básico, tendo como referente o Currículo Nacional do Ensino Básico – Metas 
Curriculares, emitido pelo Ministério da Educação, em agosto de 2012, a referir: 

• Representação técnica de formas 

• Representação do espaço 

• Linguagem visual 

 

2. Caracterização da Prova 
 
A prova apresenta três itens com recurso a meios atuantes diversificados, indicados no 
enunciado. 

A estrutura da prova sintetiza-se da seguinte forma: 

  1. ITEM DE EXPRESSÃO GRÁFICA RIGOROSA – Cotação 30 pontos 

  2. ITEM DE EXPRESSÃO GRÁFICA RIGOROSA – Cotação 25 pontos                     

   3. ITEM DE EXPRESSÃO GRÁFICA LIVRE – Cotação 45 pontos  

 

3. Critérios 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. 

As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

De acordo com as aprendizagens avaliáveis neste tipo de prova, deverão ser considerados: 

• O conhecimento, compreensão e utilização da linguagem plástica. 

• O domínio das diferentes técnicas e materiais. 

• A capacidade de seleção e aplicação de conhecimentos. 



• A aplicação de princípios de composição e de estruturação da linguagem plástica. 

• A coerência formal e conceptual das formulações gráficas. 

• A qualidade, apresentação e rigor dos traçados. 

• A capacidade de seleção e aplicação de conhecimentos. 
 

4. Material 
 
No preenchimento do cabeçalho, o examinando apenas pode usar, como material de escrita,  
caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
 
A prova é realizada em folhas de papel fornecidas pelo estabelecimento de ensino (modelo 
oficial). 

O examinando deve utilizar três folhas de resposta e resolver um exercício por folha, na face 
que apresenta o cabeçalho impresso. 
 
O examinando deve ser portador do seguinte material: 
 - Material de escrita, lápis de grafite ou lapiseira, afiador e borracha, régua e esquadros, 
transferidor, compasso, lápis de cor. 
 - Outro material equivalente ao acima referido, habitualmente utilizado. 

Não é permitido o uso de corretor. 

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

 

 


