INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE EDUCAÇÃO VISUAL
ANO LETIVO 2016/2017

CÓDIGO DA PROVA: 14
MODALIDADE DA PROVA: ESCRITA
DURAÇÃO DA PROVA: 90+30 minutos

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO
A prova tem por referência conteúdos e objetivos do programa da disciplina nos 7º, 8º e
9º anos de escolaridade. Permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa
prova escrita e prática de duração limitada.

Conteúdos:
- Elementos visuais da forma
- Imagem na comunicação
- Formas e relações geométricas
- Importância da comunicação
- Interpretação das cores.

Objetivos:
- Identificar formas bi e tridimensionais no envolvimento natural ou criado pelo Homem
- Compreender e aplicar a cor na imagem e na escrita em comunicação
- Construir formas geométricas na resolução de problemas
- Aplicar conhecimentos na elaboração de um meio de comunicação visual
- Utilizar instrumentos de trabalho com rigor e limpeza.

2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA
A prova é constituída por três grupos
No grupo 1 são referidas questões relativas à perceção visual, construção geométrica.
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O grupo 2 e 3 é relativo à elaboração de um trabalho prático abordando um meio de
comunicação visual.

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 questão.
As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com
zero pontos.
Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode
ser classificadas for possível identificar inequivocamente a questão a que diz
respeito.
Na apresentação do trabalho prático será atribuída uma cotação por cada tarefa
executada.
Se o aluno responder a uma mesma questão mais do que uma vez, não
eliminando inequivocamente a (s) resposta (s) que deseja que seja (m)
classificada (s), a mesma deve ser classificada com zero pontos.
Grupo I --------------------------------------------------------------------------------------------------30%
Grupo II -------------------------------------------------------------------------------------------------30%
Grupo III ------------------------------------------------------------------------------------------------40%
A prova é cotada para 100 pontos.

4. MATERIAL
O examinando deverá apresentar o seguinte material: lápis HB; apara lápis; borracha;
régua de 50cm; esquadros; compasso; conjunto de lápis de cor e/ ou canetas de filtro.
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