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INFORMAÇÃO–PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Educação Visual  2020 

Prova 14 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à 

frequência do 3.º ciclo da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2020. 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação  

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor e permite avaliar 

a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 

incidindo sobre os domínios seguintes: 

Apropriação e reflexão 

Interpretação e comunicação 

Experimentação e criação 

 

Caracterização da prova 

A prova escrita, cuja realização implica um registo escrito e/ou um registo 

bidimensional e/ou tridimensional a possível utilização de diferentes materiais, 

apresenta dois grupos e é cotada para 100 pontos, com a valorização dos 

domínios apresentes no Quadro 1. 

 

 

 

 

 

Quadro 1- Valorização dos domínios 
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A prova é constituída por dois grupos. Cada grupo corresponde a cada um dos 

grandes domínios organizadores. 

A tipologia de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

 

 

 

Quadro 2 – Tipologia de itens e cotação 

 

Itens 
Cotação 
pontos 

Grupo I 40 Pontos 

Representação técnica de formas 

 Rigor no traçado linear (esquadria) e na colocação do formato da 

folha 

 Axonometrias 

 Escalas 

 Cotas 

 Rigor geométrico na construção 

 

5 

15 

5 

5 

10 

 
Domínios 

 
Cotação 

(em pontos) 

Grupo I  

Apropriação e reflexão 

Interpretação e comunicação 

(Representação técnica de formas) 
 
– Capacidade da representação gráfica.  
– Utilização de traçados geométricos na construção do espaço. 
– Representação técnica de objetos. 
– Rigor dos traçados geométricos. 

 
 

 
 

40 pontos 

Grupo II  

Interpretação e comunicação 

Experimentação e criação 

(Representação do espaço e linguagem visual) 
 
– Capacidade criativa.  
– Domínio da linguagem visual. 
– Registo cromático. 
– Utilização da técnica do lápis de cor, lápis de cera ou pastel. 
– Equilíbrio e exploração dos elementos visuais na composição 
visual/plástica 

 
 

 
 

60 pontos 
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GRUPO II 60 pontos 

Representação do espaço e linguagem visual 

 Rigor no traçado linear (esquadria) e na colocação do formato da 

folha 

 Composição visual que integra os dois elementos comuns e um 

terceiro à escolha do aluno interligados entre si 

 Inter-relação dos elementos visuais na composição 

 Criatividade  

 Aplicação da técnica e utilização dos materiais específicos 

 

 

10 

 

15 

5 

10 

20 

Total 100 pontos 

 

NOTA: para os alunos que beneficiam de adaptações curriculares não 

significativas e de adaptações no processo de avaliação, serão tidas em conta as 

medidas previstas nos respetivos Relatórios Técnico Pedagógicos.  

 

Critérios gerais de classificação  

– Aplicação correta dos conteúdos programáticos lecionado;. 

– Rigor das axonometrias; 

– Aplicação correta das escalas; 

– Rigor no domínio e manuseamento dos instrumentos de trabalho; 

– Rigor da execução dos traçados lineares; 

– Inter-relação dos elementos visuais na organização formal da composição 

visual; 

– Expressão criativa na composição; 

– Domínio dos materiais e das técnicas de expressão. 

 

A classificação final corresponde à média aritmética simples, arredondada às 

unidades, das classificações das duas componentes expressas em escala 

percentual de 0 a 100, convertida na escala de 1 a 5. 

 

Material 

Para a realização desta prova, são necessários os seguintes materiais: caneta ou 

esferográfica de tinta azul ou preta; lapiseira e/ou lápis de grafite; afia-lápis; 
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borracha; lápis de cor, lápis de cera ou pastel de óleo; régua de 40 ou 50 cm; 

esquadro, transferidor e compasso. 

As folhas de papel cavalinho A3 (2 folhas) e de papel de rascunho para a execução 

da prova são fornecidas pelo estabelecimento de ensino.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração  

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

 

Aprovada em Conselho Pedagógico de 3 de junho de 2020 

 


