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Matriz 

Educação Visual                                                                                             2020                                               
   

Matriz Prova Extraordinária de Avaliação (Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto) 
 
3.º Ciclo do Ensino Básico - 8º Ano 

 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação do 8.º ano do 

ensino básico da disciplina de Educação Visual a realizar em 2020, nomeadamente: 

 

Objetivos 

Conteúdos 

Estrutura  

Critérios de classificação 

 
 

A prova tem por referência os  documentos curriculares em vigor (Programa e Metas Curriculares de 

Educação Visual do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais)1 e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, incidindo sobre três domínios de referência: 

Apropriação e Reflexão, Interpretação e Comunicação e Experimentação e Criação. 

 
 
Objetivos 

 

 Distinguir características e diferenças entre a síntese aditiva e a síntese subtrativa. 

 Reconhecer signos visuais, o poder das imagens e a imagem publicitária. 

 Relacionar elementos de organização e de suporte da forma. 

 Conhecer formas geométricas no âmbito dos elementos da representação. 

 Aplicar e explorar elementos da comunicação visual. 

 

Conteúdos 

 

 Teoria da cor. 

 Códigos de comunicação 

 Estrutura – módulo/padrão. 

 Geometria plana. 

 Comunicação visual. 

 

 

 

1 De acordo com o estipulado no ponto 6 da página 6 da Carta de Solicitação ao IAVE, I.P. n.º 1/2018, de 2 de novembro, a 
intersecção entre as Aprendizagens Essenciais (AE) e os demais documentos curriculares tem em consideração as AE relativas ao 
7.º ano de escolaridade utilizadas como referenciais curriculares de base pelas escolas que integraram o Projeto de Autonomia e 
Flexibilidade Curricular, ao abrigo do Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho, e as AE em vigor para o 8.º e 9.ºanos de esc  
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Estrutura  

 
 
As respostas são registadas em folhas fornecidas pela escola. 
 
A prova reflete a complementaridade dos domínios de referência da disciplina. 
 
A prova é cotada para 100 pontos. 
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos de 

avaliação. da disciplina de Educação Visual. 

 

 

Critérios de classificação 

A prova será composta por 5 grupos, cada um relacionado com os temas: 
 
I Grupo: 4 questão -Teoria da cor- 25 pontos 

 II Grupo: 2 questão - Códigos de comunicação -15 pontos 

 III Grupo: 2 questão - Estrutura/módulo/padrão - 12,5 pontos 

  
 IV Grupo: 3 questão - Geometria plana - 27,5 pontos 

 

 V Grupo: 3 questão - Comunicação visual - 20 pontos 

 
 
Material autorizado 

 

Os alunos podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

Lápis de grafite – números: 1, 2 e 3; Lapiseira – HB; Borracha Branca; Afia - lápis e/ou lixa; Régua (mínimo 

30 cm), esquadro, transferidor, compasso e lápis de cor. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 
 


