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Introdução 
 

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, de acordo com a legislação em 

vigor.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 

referida e do programa da disciplina.  

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

 

1.Objeto de avaliação 

2.Caracterização e estrutura da prova 

3.Critérios gerais de classificação; 

4.Duração da prova; 

5.Material autorizado. 

  

 

1. Objeto de Avaliação 

 

A prova avalia o conjunto de conhecimentos e aprendizagens desenvolvidos no 3º ciclo do 

Ensino Básico. Permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do 

programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova realizada de duração limitada. 

 

 

2. Caracterização e Estrutura da Prova 

 

- A prova é escrita, cuja realização implica um registo escrito ou um registo 

bidimensional ou tridimensional; 

 

- A prova apresenta dois grupos de resposta obrigatória, cotada para 100 pontos; 

 

- O aluno realiza a prova em folha fornecida pela escola; 

 

- A estrutura da prova encontra-se sintetizada no quadro 1. 
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Quadro 1 

 

                                  Grupo I                                     Grupo II 

 
Desenho rigoroso e Sistemas de representação 
 

Representação técnica de objetos: 

Método Europeu de Projeções 

Axonometrias 

                               (7º ano, 8ºano e 9º ano) 

 
 

 
Design 
- Design de comunicação 

(7ºano,8ºano,9ºano) 

 
- Comunicação Visual 
  Imagem e significado 

 
(7ºano,8ºano,9ºano) 

 

Organização formal 
 - Composição 
 - Forma e fundo 

(7ºano,8ºano,9ºano) 

 
 
 
A cor  
- A cor como elemento expressivo  

(7ºano,8ºano,9ºano) 

 
- Técnicas e materiais 

(7ºano,8ºano,9ºano) 

 

                                       40 pontos 60 pontos 

                                                               TOTAL  =  100 pontos 

 

 

3. Critérios Gerais de Classificação 

 

- Correta aplicação das normas da representação rigorosa. 

- Rigor e qualidade do traçado do desenho geométrico. 

- Criatividade e adequação da intenção de comunicação ao resultado pretendido. 

- Inter-relação dos elementos visuais na organização formal. 

- Correta utilização dos materiais e técnicas de expressão. 

- Qualidade da expressividade do desenho. 

- Utilização da cor como meio de comunicação e expressão visual. 

- Organização e apresentação cuidada do trabalho. 
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4. Duração da prova 

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

 

 

5. Material autorizado 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

azul ou preta indelével (para preenchimento dos cabeçalhos). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

O aluno deverá fazer-se acompanhar do seguinte material: 

- Lápis de grafite (HB /2B), 

- Porta-minas 0,5 

- Afiadeira 

- Borracha 

- Régua 40 ou 50cm 

- Esquadro 

- Transferidor 

- Compasso 

- Lápis de cor 

- Marcadores 

- Lápis de cera ou pastel 

Nota: Nas respostas aos itens, apenas devem ser utilizados os materiais indicados. 

 

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 de prova que têm o 

cabeçalho impresso. 

 

 


