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Informação - Prova Extraordinária de Avaliação 

Complemento à Educação Artística - Ed. Visual/Ed. Tecnológica   2020 

2.º Ciclo de Ensino Básico  6.º ano de escolaridade 

Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação do 

6.º ano de escolaridade da disciplina de Complemento à Educação Artística - Educação 

Visual e Educação Tecnológica, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o programa curricular de Complemento à Educação Artística - 

Educação Visual e Educação Tecnológica (DL n.º 55/2018), e permitirá avaliar as 

aprendizagens passíveis de avaliação em prova escrita/prática de duração limitada nos 

domínios: Fruição-Contemplação; Interpretação-Reflexão; Experimentação-Criação. 

 

Conteúdos: Cor; Forma; Ritmo; Movimento; Textura; Metáfora ;Metamorfose 

 

2. Caracterização da prova 
 

A prova é constituída  por 2 partes. 

1.ª Parte: grupo 1 ao 2, de ordem teórica, terão 3 alíneas cada que serão respondidas no 

enunciado. As perguntas serão elaboradas de formas diversificadas: 

associação/correspondência, seleção, informação/completar, preenchimento de espaços. 

2.ª Parte: grupo 3, de ordem prática, será proposta uma composição plástica, executada 

com material fornecido ao aluno. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 ESCOLA E.B. 2º E 3º CICLOS DR. JOÃO DE BARROS 
AGRUPAMENTO DA ZONA URBANA DA FIGUEIRA DA FOZ 
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Quadro 1 – Valorização relativa dos temas 
 

Temas Cotação (em pontos) 
 

Discursos sobre os Universos Visuais: a imagem, a cor e o 
objeto. 

35 

Representação Técnica e Expressividade: observação e 
interpretação 
 

30 

Intencionalidade Expressiva/Criativa: (re)Criação de imagens a 
partir de um enunciado poético.  

35 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 
 

Tipologia de itens Número de itens Cotação 

Itens de seleção 11 35 

Itens de construção 4 65 
 

3. Material 
 
O aluno deverá fazer-se acompanhar por caneta esferográfica de tinta indelével azul ou 

preta, lápis de grafite n.º 2 e borracha macia. O restante material será fornecido ao aluno. 

Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, deve riscar de forma inequívoca 

aquilo que pretende que não seja classificado. As respostas ilegíveis ou que não possam 

ser identificadas são classificadas de zero pontos. As cotações dos itens encontram-se no 

final da prova. 

 

4. Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

5. Critérios de classificação 
 
A classificação da prova respeita integralmente os critérios gerais e específicos a seguir 

apresentados. 

Os critérios de classificação são consentâneos com o que o programa propõe como 

princípios didáticos e metodológicos dos seguintes domínios: Fruição-Contemplação; 

Interpretação-Reflexão; Experimentação-Criação. 
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Quanto à valorização das respostas, consideram-se inadequados critérios extremados, 

sendo sempre de considerar diferentes graus de consecução das tarefas. 

Na aplicação dos critérios de classificação, deverá ter-se presente que o examinando não 

pode ser penalizado duas vezes pela mesma «falha», devendo ter-se em conta a coerência 

do trabalho desenvolvido pelo examinando. 

Todas as situações de dúvida deverão ser decididas em benefício do examinando. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


