
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informação-Prova  

Prova Extraordinária de Avaliação (PEA)  

8º  Ano de Escolaridade/2020 

Prova Escrita de Educação Visual                                                     2 Páginas 

 

1. Objeto de avaliação 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova extraordinária de avaliação a realizar em 2020 

pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 

de julho, acrescido da Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto. 

. 

 

2. Caracterização da prova 

 

A prova tem dois grupos de componente teórico-prática: 

 CONTEÚDOS  COTAÇÃO  

Grupo I Representação Geométrica de Figuras Planas  40 

Grupo II Composição/Relação Claro-Escuro 60 

 

Grupo I – duas questões com seis e quatro alíneas respectivamente. 

Grupo II – uma questão com três alíneas. 

No primeiro grupo os itens visam avaliar: 

Sede: Escola Secundária de Mem Martins 
Escola Básica Maria Alberta Menéres; Escola Básica nº 2 de Mem Martins; Escola Básica nº 1 da Serra das  Minas 

 



 
 

 O conhecimento de vários conceitos de Geometria Plana; 

 A divisão da circunferência num número de partes iguais; 

 O conhecimento dos polígonos obtidos na divisão da circunferência num número de partes             iguais;  

 Utilização correta dos diferentes materiais e instrumentos cometidos ao desenho rigoroso; 

 O rigor de execução. 

No segundo grupo o item visa avaliar: 

 Representação de Formas; 

 Capacidade de observação; 

 A capacidade de Estruturar e Interpretar; 

 A compreensão e aplicação de luz e sombra; 

 Utilização correta dos diferentes materiais e instrumentos cometidos ao desenho; 

 O rigor de execução. 

 

3. Critérios de Classificação 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais das provas nacionais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos.  

Para a cotação atribuída ter o valor máximo, o aluno deverá:  

 Representar corretamente as Figuras Geométricas; 

 Fazer uma apresentação rigorosa da composição, recorrendo aos elementos da linguagem visual. 

 

4. Material 

 

A prova será realizada em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de ensino.  

O aluno deverá fazer-se acompanhar do seguinte material para a execução da prova:  



 
 

Lápis de grafite nº1-B e nº2-HB; borracha; afia; régua (50cm) e esquadro (30º ou 45º); aristo ou transferidor; 

compasso; lápis de cor; marcadores; 1 folha papel vegetal A4. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5. Duração da Prova 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


