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9.º Ano de escolaridade (Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho)	  
 
O presente documento divulga informação relativamente à prova de equivalência à 
frequência da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2018, nomeadamente: 
• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Critérios gerais de avaliação 
• Material 
• Duração 

 
Objeto de avaliação 
A prova tem por referência o programa de Educação Visual e permite avaliar a 
aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada, 
nomeadamente nos seguintes domínios: 
- Códigos de Comunicação Visual; 
- Perspetiva Isométrica; 
- Forma/Estrutura. 
 
Caracterização da prova 
A prova é composta por dois grupos. 
No GRUPO I avalia-se a aprendizagem no domínio da representação visual (Forma e 
Estrutura). Inclui duas partes 1.1 e 1.2. 
A primeira parte (1.1) corresponde a um exercício simples de organização espacial no 
âmbito das regras elementares de construção geométrica.  
Cotação: 15 pontos. 
A segunda parte (1.2) integra um exercício de representação Isométrica com 
aplicação de escalas.  
Cotação: 35 pontos. 
No GRUPO II, avalia-se a aprendizagem nos domínios da Comunicação Visual e 
elementos Estruturais do módulo/padrão. 
A primeira parte (1.1 a 1.3) integra um exercício de composição estrutural, partindo 
de um módulo que servirá de base para a elaboração de um padrão, de acordo com as 
regras do mesmo (rotação; repetição; translação…). 
Cotação: 30 pontos. 
A segunda parte integra um exercício de pintura do módulo e sua aplicação ao 
padrão.  
Cotação: 20 pontos. 
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Critérios gerais de classificação 

GRUPO I 
1.1 Rigor geométrico e traçado das margens. 
      Divisão da folha em duas partes iguais. 
1.2 Ângulos dos eixos Isométricos. 
      Aplicação da escala. 
      Correta posição do objeto 
      Correta leitura, interpretação e representação do modelo. 
      Rigor geométrico e do traçado. 
GRUPO II 
1.1 Rigor geométrico do quadrado. 
      Complexidade do módulo (rigor e criatividade). 
1.2 Rigor geométrico no desenho do padrão. 
1.3 Construção do padrão de acordo com as regras (rotação; repetição;    
      translação…). 

          2. Escolha das cores secundárias. Aplicação da pintura no padrão. Técnica de      
              pintura.  
              Teoria da Cor. 
 
Material 
 

•  Folhas de desenho (papel cavalinho	  de	  formato A3),  
•  folhas brancas A4, 
•  lápis ou lapiseira nº2/HB,  
•  borracha,  
•  afia,  
•  régua de 50 cm,  
•  esquadros,  
•  compasso, 
•  material para colorir (lápis de cor, canetas de feltro…) 
 

Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 
Tolerância 30 minutos. 


