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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO VISUAL  

PROVA 14| 2020 

3.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 3º ciclo, a realizar em 2020 pelos 

alunos abrangidos pelos artigos 12.º e 14.º do Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 

de março. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação referida, do Programa da disciplina e as metas curriculares 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 3º ciclo do ensino 

básico e permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios 

do Programa da disciplina passíveis de avaliação numa prova prática de duração 

limitada.  

A prova avalia as aprendizagens nos domínios da Representação, da Técnica e do 

Projeto, incidindo sobre a terminologia específica da área de Educação Visual, sobre 

a compreensão e a aplicação dos conceitos constantes nos conteúdos programáticos 

da Luz-Cor, da Forma, do Espaço e da Comunicação através dos meios expressivos e 

rigorosos de desenho. 

  

3. Caraterização da Prova 

A prova apresenta dois grupos com suporte informativo de texto, figuras, fotografias 

e/ou desenhos. Cada grupo é constituído por itens de construção com recurso a 

técnicas de expressão gráfica indicados, caso a caso, no enunciado. 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

Quadro 1 - Valorização dos domínios/conteúdos na prova 

 

Domínio Conteúdo Cotação 

Representação 
Tipologias de representação bidimensional 

Aplicação de princípios formais 
20 pontos 

Projeto 
Aplicação de princípios básicos do Design  

Desenvolvimento de soluções criativas  

10 pontos 

Técnica Luz Cor - Cores quentes, frias e complementares 20 pontos 

Representação 

Tipologias de representação tridimensional 

Instrumentos de registo, materiais e técnicas de 

representação. 

30 pontos 

Técnica 

Importância da Luz na representação dos objetos 

Aplicação de contraste de claro-escuro 
20 pontos 

https://www.dge.mec.pt/educacao-visual
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A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

Quadro 2 - Valorização dos domínios/conteúdos na prova 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

Itens de construção 

Resposta restrita 

 

2 

 

50 + 50 

 

4. Critérios de classificação 

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. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. 

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

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

um número inteiro, previsto na grelha de classificação. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. No caso de omissão ou de engano na identificação de 

uma resposta, esta pode ser classificada se for possível identificar o item a que diz 

respeito. 

Se o aluno responder a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 

inequivocamente a(s) resposta(s), que não deseja que seja(m) classificada(s), deve 

ser considerada apenas a resposta que surgir em primeiro lugar. 
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Itens de construção 

RESPOSTA RESTRITA 

Resposta restrita: os critérios de classificação dos itens de resposta restrita são 

organizados por nível de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma 

dada pontuação relativo à adequada utilização dos materiais.  

5. Material 

No preenchimento do cabeçalho, o aluno apenas pode usar, como material de 

escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folhas de papel em formato A3, fornecidas pelo 

estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

Para além do anteriormente referido os alunos devem ser portadores do seguinte 

material: 

• lápis de grafite de graduação HB;  

• lápis de grafite de graduação B;  

• borracha branca macia;  

• apara-lápis;  

• régua de 40/50 cm;  

• esquadro;  

• compasso;  

• transferidor;  

• lápis de cor;  

• canetas de feltro;  

• caneta ou esferográfica de tinta preta. 

• não é permitido o uso de corretor. 
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6. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos mais 30 minutos de tolerância, não podendo a 

sua aplicação ultrapassar esse limite de tempo. 

 

 


