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INFORMAÇÃO - PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO (PEA)  - Ano letivo 2021/2022 
Ao abrigo do artigo 34.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto 

 

Duração da prova: 90 minutos 
2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

5.º Ano de Escolaridade 
DISCIPLINA: Educação Visual 

 
1. Objeto de avaliação  
 

Unidades 
temáticas 

Conteúdos Aprendizagens Essenciais / Competências 

- Representação 

técnica e 

rigorosa das 

formas 

geométricas 

- Representação 

do espaço 

- Linguagem 

visual 

. Materiais riscadores – lápis de 

cor, marcadores e lápis de 

cera; 

. Elementos geométricos 

simples – ponto e linha; 

. Traçados geométricos- linhas 

paralelas e perpendiculares, 

triângulos e circunferência; 

. Texturas 

- Capacidade de representação gráfica bidimensional;  

- Aplicação de traçados geométricos na construção do espaço;  

- Representação técnica de formas;  

- Capacidade criativa;  

- Domínio da linguagem visual;  

- Registo cromático e utilização de diferentes técnicas de expressão. 

 

 
 
 
 
 



2. Caraterização e estrutura da prova, critérios gerais de avaliação, cotações e material necessário 
 

Caracterização e Estrutura da Prova Critérios gerais de classificação da prova  Cotações Material necessário 

Prova prática 

 

Parte 1 

 
- Apropriação e reflexão 
- Interpretação e comunicação 
 
 
Parte 2 
 
- Experimentação e criação 

a) rigor no domínio e manuseamento dos instrumentos de 

trabalho;  

b) cumprimento das orientações das tarefas; 

c) rigor na execução dos traçados lineares; 

d) rigor na execução dos traçados geométricos; 

e) inter-relação dos elementos visuais na organização formal; 

f) expressão criativa; 

g) domínio de meios técnicos; 

 

Parte 1 

 
20 pontos 
 
 
 
 
 
Parte 2 

 
80 pontos 

– Caneta ou esferográfica de 

tinta indelével (azul ou preta) 

– Lápis de grafite HB, B e H 

– Afia-lápis e borracha 

– Lápis de cor, marcadores 

ou lápis de cera 

– Régua de 30 cm, esquadro 

e compasso 

– Papel cavalinho A4 (2 

folhas)  

– Papel de rascunho A4 

(fotocópia) 

 
 


