
 
 

 
 

MATRIZ — PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

EDUCAÇÃO VISUAL – 5º ano                                       maio de 2020 

Ano letivo 2019/2020 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2º ciclo do ensino básico 
___________________________________________________________________________ 
 
INTRODUÇÃO 

O presente documento divulga informação relativa à Prova Extraordinária de Avaliação da disciplina 

de Educação Visual, 5º ano, a realizar em 2020, nomeadamente: 

▪ Objeto de avaliação 

▪ Conteúdos 

▪ Estrutura e cotações 

▪ Critérios gerais de classificação 

▪ Material 

▪ Duração 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente 

informados sobre a prova que irão realizar. 

 

O presente documento visa divulgar as características da Prova Extraordinária de Avaliação do 5º 

Anos de escolaridade da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2020 pelos alunos que se 

encontram abrangidos pelo artigo 34º da Portaria nº223-A/2018, de 3 de agosto. 

 

1. OBJETIVOS 
 

A Prova Extraordinária de Avaliação avalia o conjunto de Aprendizagens Essenciais, definidas para o 

5º Ano, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e o programa em vigor para o referido ciclo. 

 

2. CONTEÚDOS 
 

▪ Material 

▪ Medida 

▪ Geometria 

▪ Forma  

▪ Comunicação. 

 

 

3. ESTRUTURA E COTAÇÕES 
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A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração 

limitada. 

 

Alguns itens apresentam a informação por meio de diferentes suportes, como, por exemplo, 

imagens, tabelas, esquemas e textos. 

 

Os itens estão organizados, tendencialmente, segundo nove conteúdos: Material, Medida, 

Geometria, Forma e Comunicação. 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência e/ou ordenação) e 

itens de construção (resposta curta e/ou resposta restrita). Nos itens de resposta curta, a resposta 

pode resumir-se, por exemplo, a uma palavra, a uma expressão, a uma frase ou a um número. Nos 

outros itens de construção, deverão ser apresentados todos os passos da resolução, tais como, as 

construções geométricas realizadas, que justifiquem o raciocínio utilizado, bem como a resposta 

final. 

 

 

Prova Prática. 

 

Domínios Conteúdos Competências 

Essenciais 

Estrutura da 

Prova 

Cotação 

 

      Técnica T5 e T6 

Material 

 

O aluno conhece e 

aplica diferentes 

materiais riscadores e 

utiliza os respetivos 

suportes físicos. 

- Origem dos 

materiais; 

- Propriedades 

- Matérias-

primas 

 

10 

 

Representação R5 e 

R6 

Medida 

O aluno conhece e 

domina materiais 

básicos de desenho 

técnico. 

- Instrumentos de 

medição 10 

   
  

 

Representação  

R5 e R6 

 
 
 

Geometria 

O aluno compreende e 

aplica a geometria 

enquanto elemento de 

organização da forma. 

 

- O Ponto, Linha e 
Plano. 

- Traçados 
geométricos: 

- Construção de 
polígonos; 

- Divisão de 
segmentos de 
reta em partes 
iguais; 

 

20 
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- Divisão de 

circunferências 

em partes iguais. 

   Representação R5 

 

 

 

Forma 

O aluno conhece os 

diferentes elementos 

que caraterizam a forma 

e a relação 

forma/função. 

- Elementos que 
caracterizam uma 
forma; 
- Relação entre a 

forma e 

 função. 

 

20 

Representação R5 

 

 

Estrutura/ 

Textura 

 

O aluno conhece a 

estrutura como suporte 

da forma;  

O aluno conhece a 

textura como uma 

sensação visual e tátil;   

Cria um módulo e 

organiza um padrão;  

- Estrutura como 
suporte; 

-Módulo/ 
Padrão. 

20 

 

 

Discurso D5 e D6 

 

 

 

Comunicação 

O aluno conhece 

diferentes tipologias de 

comunicação; distingue 

códigos e suportes 

utilizados pela 

comunicação; Constrói 

uma narrativa visual. 

- Comunicação e 
os cinco sentidos; 

- Agentes da 
comunicação; 
- Narrativa Visual. 

 
20 

 

 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
A classificação será expressa na escala de 0 a 100 pontos 

A realização da prova será observada por dois professores examinadores. 

 

FATORES DE VALORIZAÇÃO 

– Capacidade de organizar e exprimir com clareza as respostas; 

– Revelar objetividade e capacidade de síntese; 

- Capacidade de relacionar conteúdos entre si; 

- Utilizar corretamente o vocabulário específico da disciplina; 

- Expressar-se corretamente por escrito. 



Matriz – Prova Extraordinária de Avaliação 
Disciplina: Educação Visual  
Ano: 5º ano 

 

 

Agrupamento de escolas de Celeirós 
Ano letivo 2019/2020 

Página 4 de 4 
 

 

5. MATERIAL 

O aluno realiza a prova no enunciado, apenas podendo usar, como material de escrita, caneta 

ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

 
O aluno pode utilizar o seguinte material: 

• Régua 

• Esquadro 

• Compasso 

• Borracha branca 

• Lápis de grafite 

• Lápis de cor 

• Marcadores 
 

 

6. DURAÇÃO 
 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 


