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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

DISCIPLINA EDUCAÇÃO VISUAL  

PROVA 03 | 2020  

2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova final de equivalência 

à frequência da disciplina de Educação Visual do 2º ciclo, a realizar em 2020 pelos 

alunos abrangidos pelos artigos 12.º e 14.º do Despacho Normativo n.º 3-A/2019, de 

26 de fevereiro. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação referida, do Programa da disciplina, das metas curriculares e das 

Competências Essenciais da mesma. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

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

informados sobre a prova que irão realizar. 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência 

decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos 

critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível de 

ensino a que a prova diz respeito. 
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2. Objeto da avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Visual do 2º ciclo em vigor (homologado 

em 1991 pelo Despacho n.º 124/ME//91), aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares 

(homologação pelo Despacho n.º 10874/2012) e as Aprendizagens Essenciais da disciplina. 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em 

domínios do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova prática de duração 

limitada. A prova avalia a aprendizagem nos domínios: Técnica; Representação; Discurso e 

Projeto. 

3. Caracterização da Prova 

A prova está estruturada em 5 grupos. Cada grupo incide sobre questões relacionadas com os 

domínios de avaliação das aprendizagens. A tipologia da resposta às questões apresentadas é 

do item de construção (resposta curta, resposta restrita, resposta extensa). A estrutura da 

prova sintetiza-se no Quadro 1. 

Quadro 1 - Valorização dos domínios / conteúdos na prova 

Domínio Conteúdo Cotação 

- Técnica 

▪ Materiais básicos de desenho técnico 

50 Pontos 
▪ Luz/Cor 

- Representação 
▪ Geometria 

35 Pontos 
▪ Espaço 

- Discurso ▪ Comunicação /ilustração 10 Pontos 

- Projeto 
▪ Comunicação/Discurso gráfico 

5 Pontos 

 TOTAL 
100 Pontos 

 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Valorização dos domínios/conteúdos na prova 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

 

Itens de construção 

Resposta curta 

Resposta restrita 

Resposta extensa 

 

Grupo I (P:2.1;2.2;2.3) 

Grupo II (P:1) 

Grupo I (P:1; 2.4); Grupo II 

(P:2); Grupo III, IV, V (P:1) 

 

15 Pontos 

15 Pontos 

70 Pontos 

 

4. Critérios de classificação 
a) Todas as respostas devem ser perfeitamente legíveis e estarem devidamente 

identificadas;  

b) Quando se verificar um engano, este deve ser riscado e corrigido à frente; 

c) Nos itens de resposta do tipo construção, serão consideradas a qualidade e a 

criatividade; 

d) A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e 

dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa 

por um número inteiro; 

e) As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 

 

4.1. Serão desvalorizadas as respostas:  

a) que apresentem erros ortográficos e científicos;  

b) com números ou letra ilegíveis;  

c) em que as ideias não sejam expostas com clareza e numa sequência lógica. 

 

Itens de seleção  

Associação / Correspondência 

 A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. Considera-se 

incorreta qualquer associação/correspondência que relacione um elemento de um 

dado conjunto com mais do que um elemento do outro conjunto. 

 

Itens de construção  

 

 Nos itens de resposta do tipo construção, serão considerados: 
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 Rigor na medição; 

 Rigor no traçado geométrico; 

 Correta utilização de materiais e técnicas; 

 Capacidade de observação e representação; 

 

Resposta curta 

 A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e 

apresentados. 

 Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem 

apresentar-se organizados por níveis de desempenho. 

 O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. 

 

Resposta restrita  

 Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. 

 O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja 

classificada com zero pontos. 

 

Resposta extensa 

  Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta extensa apresentam-

se organizados por níveis de desempenho. 

  Os descritores de níveis de desempenho (Grupo III) integram os parâmetros Tema e 

Tipologia, Coerência e Pertinência da Informação, Estrutura e Coesão. O afastamento 

integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos. 
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5. Material 

Caneta azul ou preta; lápis de grafite 2-HB; régua de 50 cm; esquadro de 45º ou 60º; borracha 

branca; papel vegetal; apara-lápis; compasso; lápis de cor e canetas de feltro.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

6. Duração 
 

45 minutos + 30 minutos de tolerância, não podendo a sua aplicação ultrapassar esse 

limite de tempo. 

 

 


