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MATRIZ DA PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO
Disciplina: Educação Visual
Ano de escolaridade: 7º Ano
Ano letivo: 2021/2022
Legislação: Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação do 7º Ano da disciplina
de Educação Visual, nomeadamente:
• Objeto de avaliação

• Caracterização da prova
• Tipologia, número de itens e cotação
• Critérios Gerais de Classificação
• Material
• Duração
Objeto de avaliação
A prova extraordinária de avaliação tem por referência as Aprendizagens Essenciais do Ensino Básico de
Educação Visual, apenas do 7.º ano de escolaridade, em vigor no presente ano letivo.

Caracterização da prova
A prova é cotada para 100 pontos.
A estrutura da prova sintetiza-se no quadro 1.
Os grupos da prova refleteM os conhecimentos dos conteúdos abordados, nomeadamente a geometria plana
e composição visual.

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1.
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Domínio e Subdomínio

Cotação (em pontos)

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO

40

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO

60

Total

100

Quadro 1 – Valorização dos domínios

Tipologia, número de itens e cotação
• A prova será composta por dois grupos.
• Grupo I – duas questões (três itens)
• Grupo II – uma questão (dois itens)
O primeiro grupo visa avaliar:

• O conhecimento de vários conceitos de Geometria Plana
• A divisão da circunferência num número de partes iguais
• O conhecimento do polígono obtido na divisão da circunferência num número de partes iguais.
• Divisão de uma espiral num número de partes iguais
• Rigor de execução
O segundo grupo visa avaliar:

• Composição visual
• Utilizar diferentes elementos da linguagem visual
• Utilizar as cores primárias e secundária na composição visual.

Critérios Gerais de Classificação
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 composição visual, recorrendo aos elementos da Linguagem Visual
Material
Lápis HB e lápis de grafite B, borracha, afia, régua, esquadro, compasso, aristo ou transferidor, Lápis
de cor, marcadores.
Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, sem tolerância.
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