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Modalidade: prática

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho)
O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º ciclo do ensino básico
da disciplina em epígrafe, a realizar em 2022, nomeadamente:
• Objeto de
avaliação
• Caracterização da prova
• Material
• Duração
Os critérios gerais de classificação serão publicados antes da realização da prova, em
simultâneo com as instruções de realização.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor, o Perfil do Aluno à saída da
Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais e permite avaliar a aprendizagem
passível de avaliação numa prova prática de duração limitada, incidindo sobre os domínios
de referência abaixo indicados.

Caracterização da prova
A prova é cotada para 100 pontos.
A prova é constituída por 3 grupos.
Os itens podem ter como suporte imagens ou textos.
A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios no programa e nos
documentos orientadores ou à sequência dos seus conteúdos.
Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios
do programa.
A prova, implica um registo bidimensional ou tridimensional e a possível utilização de
diferentes materiais.
A distribuição da cotação pelos domínios de referência apresenta-se no quadro seguinte.
Distribuição da
cotação
Domínios de referência

Cotação
(em
pontos)

Representação técnica de formas

25

Representação do espaço e composição

40

Linguagem visual

35

Material
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul
ou preta.
O aluno deve levar para a prova, lapiseira fina ou lápis grafite HB, afia-lápis, borracha,
compasso, régua de 40 ou 50 cm, tesoura, esquadro, transferidor, lápis de cor,
marcadores, lápis de cera ou pastel de óleo ou seco.
O papel para a execução da prova (formato A3) é fornecido pelo estabelecimento de
ensino (modelo oficial). Só pode utilizar a face das folhas de papel “cavalinho” que têm
o cabeçalho impresso.
A folha correspondente à questão 1 do grupo III deve ser em papel cavalinho e
fotocopiada a cores, fornecida pelo estabelecimento, sem cabeçalhos.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, mais 30 minutos de tolerância.

