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INFORMAÇÃO PROVA | 2022 | EQUIVALÊNCIA À FREQUENCIA  

EDUCAÇÃO VISUAL 

 Prova Nº 14 

3.º Ciclo do Ensino Básico                                            Despacho normativo nº 7-A/2022 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 

3.º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2022, 

nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Características e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material utilizado 

 Duração 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência as aprendizagens essenciais da disciplina de Educação Visual do 

Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova Prática de 

duração limitada, incidindo sobre os domínios: 

• Apropriação e Reflexão (A.R.);  

• Interpretação/Comunicação (I.C.);  

• Experimentação/Criação (E.C.). 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova apresenta três grupos. Integra conteúdos do 3º Ciclo do Ensino Básico.  

Todas as questões são de resolução obrigatória e devem ser executadas sequencialmente.  

A prova avalia a capacidade de projetar e de utilizar sistemas de representação visando a 

resposta a problemas concretos, com expressividade, originalidade e rigor. Será avaliada a 

adequação dos elementos gráficos ao tema e aos materiais e técnicas à solução. 

No Grupo I avalia-se a capacidade de observação e representação do real.  

No Grupo II a capacidade de interpretar e representar formas usando sistemas normalizados.  

No Grupo III a capacidade de projetar visando a resposta a problemas concretos. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

Trabalho/Projeto Aprendizagens Essenciais 
Cotações 
em pontos 

Desenho como registo de 
observação 

Perceção visual da forma; 
Elementos do alfabeto visual: linha, 
mancha, cor, forma e volume. 

20 pontos 

Desenho como 
instrumento para a 

construção rigorosa de 
formas 

Traçados geométricos (polígonos, arcos, 
concordâncias, espirais); 
Projeções ortogonais (método europeu);  
Axonometrias; 
Escalas; 
Cotagem. 

30 pontos 

Desenho como 
metodologia para a 
invenção de formas 

provenientes de 
pensamentos e ideias 

Códigos da comunicação visual; 
Inter-relação dos elementos visuais; 
Estrutura/forma/função; 
Módulo-padrão; 
Representação técnica de objetos. 

50 pontos 

 Total: 100 pontos 

 

Domínios % 

Apropriação e Reflexão (A.R.) 20 

Interpretação/Comunicação (I.C.) 30 

Experimentação/Criação (E.C.) 50 

 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

Esta prova, sendo prática, implica a prestação das tarefas perante a presença de um júri que, 

em tempo real, observa e regista o desempenho do aluno, segundo os critérios 

estabelecidos.   

A classificação a atribuir a cada tarefa resulta da aplicação dos seguintes critérios:  

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;  
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A classificação final corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações das duas tarefas expressas em escala percentual de 0 a 100, convertida na 

escala de 1 a 5.  

 

Critérios de desvalorização 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. 

Para cada item, apenas pode ser apresentada uma resposta. No caso de apresentação de 

mais do que uma resposta a um mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada 

em primeiro lugar. 

 

MATERIAL UTILIZADO 

O aluno realiza a prova em folhas de papel de desenho, tipo Cavalinho, tamanho A3, apenas 

podendo usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 

preta. 

O aluno deve ser ainda portador, do material que se indica de seguida. 

- Três folhas de papel de desenho, tipo Cavalinho, tamanho A3; 

- Uma folha de papel vegetal, tamanho A4; 

- Régua de 50cm 

- Esquadro de 450 ou de 300/600 

- Transferidor de ângulos; 

- Compasso com ponta de lápis; 

- Lápis de grafite de dureza B e HB; 

- Afia lápis 

- Borracha branca 

- Material para técnica de cor (lápis de cor, lápis de cera, canetas de feltro). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce uma tolerância de 30 minutos. 

 


