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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 2021, de acordo com o Decreto-Lei nº 

55/2019, de 22 de julho. O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à 

prova: 

 

1.Objeto de avaliação 

2.Caracterização e estrutura da prova 

3.Tipo de prova; 

4.Duração da prova; 

5.Material autorizado. 

6.Critérios gerais de correção 

  

1. Objeto de Avaliação 

      A prova tem por referência o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, o 

Programa e as Metas Curriculares, em vigor, para a disciplina de Educação Visual do 3.º ciclo 

do Ensino Básico e avalia as aprendizagens desenvolvidas nos seguintes domínios: 

▪ Apropriação/ Reflexão: 

▪  Interpretação/ Comunicação 

▪  Experimentação/ Criação: 

 

2. Caracterização e Estrutura da Prova 

 

A resolução da prova implica a manipulação de materiais e instrumentos e incide sobre o trabalho prático 

produzido. A prova é constituída por duas tarefas que seguem um conjunto de orientações para a 

concretização do trabalho, através das quais será avaliado o desempenho do aluno tendo em conta os 

indicadores: análise, reflexão e interpretação de obras de arte; traçados geométricos na construção do 

plano e do espaço; organização formal e equilíbrio; composição visual; criatividade; técnicas e materiais 

de expressão. 
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Tarefa 
Tipologia da 

questão 

 

Cotações em pontos 

 

Grupo I Análise da obra de arte Escrita 40 pontos 

Grupo II Composição plástica Prática 60 pontos 

 Total: 100 pontos 

 

3. Tipo de prova 

 

- A prova é prática, e a sua realização implica um registo escrito em folha de papel 

pautado e prático em folha de papel cavalinho de formato A3. 

- As folhas de prova pautadas, de rascunho e de papel cavalinho A3 são fornecidas 

pelo estabelecimento de ensino. 

- Na folha de papel cavalinho A3, o aluno só pode utilizar a face que tem o cabeçalho 

impresso. 

 

4. Duração da prova 

 

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

 

5. Material autorizado 

 

- Caneta ou esferográfica de tinta indelével (azul ou preta). 

- Lápis de grafite nº 2 (HB) 

- Afia-lápis 

- Borracha 

- Régua 40 ou 50cm 

- Esquadro ou aristo 

- Transferidor ou aristo 

- Compasso 

- Lápis de cor, lápis de cera ou pastel de óleo 

- Papel vegetal do tipo “engenheiro” 

Não é permitido o uso de corretor. 

Nota: Nas respostas aos itens, apenas devem ser utilizados os materiais indicados. 
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6. Critérios gerais de classificação 

 

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

 - análise, reflexão e interpretação de obras de arte; 

- cumprimento das orientações das tarefas; 

- rigor no domínio e manuseamento dos instrumentos de trabalho e na execução dos 

traçados lineares; 

- inter-relação dos elementos visuais na organização formal da composição; 

- expressão criativa na composição; 

- domínio dos materiais e das técnicas de expressão 

 

As classificações a atribuir a cada item são obrigatoriamente um número inteiro de pontos. 

Em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser 

classificada se for possível identificar inequivocamente o item a que diz respeito. 

Se o examinando responder ao mesmo item mais do que uma vez, deverá ter eliminado, de 

forma clara e inequívoca, a(s) resposta(s) que considerou incorreta(s). No caso de tal não ter 

acontecido, será cotada a resposta que surgir em primeiro lugar. 

 

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.  

 


