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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO VISUAL |  ABRIL 2019 
Prova	  de	  código	  14	  
 

3.º Ciclo do Ensino Básico Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 
9º Ano de Escolaridade Despacho Normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à 
frequência do 3.º Ciclo da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2019, 
nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Material 
• Duração 
• Critérios gerais de classificação 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Educação Visual do 3.º 
Ciclo do Ensino Básico e pretende avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa 
prova escrita de duração limitada, nomeadamente a capacidade de aplicar os 
conceitos adquiridos na representação técnica de formas bi e tridimensionais, bem 
como o domínio de técnicas e materiais de desenho expressivo e pintura. 

Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por três grupos. 

A distribuição da cotação pelos grupos apresenta-se no Quadro 1. 

Quadro 1 – Distribuição da cotação pelos domínios 

Grupos Domínios Descritores de desempenho Conteúdos Cotação 
(em pontos) 

I 

Técnica 
Representação 
Expressiva 
 

Reconhecer a importância da luz-cor na 
perceção da forma. 
Compreender a noção de superfície e de 
sólido. 
Dominar materiais e técnicas de 
representação expressiva de formas. 
Reconhecer o papel do desenho expressivo 
na representação de formas. 
 

Estrutura 
Forma 

Luz/Cor 
Espaço 

30 
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Grupos Domínios Descritores de desempenho Conteúdos Cotação 
(em pontos) 

II 
Técnica  
Representação 
Geométrica 

Distinguir formas rigorosas simples, 
utilizando princípios da perspetiva 
axonométrica. 

Desenhar objetos simples presentes no 
espaço envolvente, utilizando materiais 
básicos de desenho técnico (papel, lápis, 
lapiseira, régua, esquadros, transferidor, 
compasso). 

Dominar tipologias de representação bi e 
tridimensional. 

Axonometria 
Cotagem 
Escalas 

 

40 

III 
Técnica  
Representação 
de Projeto 

Reconhecer e representar princípios 
formais de simetria (central, axial, plana). 
Explorar e desenvolver tipologias de 
estruturas (malhas, módulo, padrão). 
Distinguir e caracterizar a expressão do 
movimento.  
Aplicar contrastes de luz-cor em produções 
plásticas (claro/escuro; quente/frio, cores 
neutras; cores complementares). 

Estrutura 
Forma 

Luz/Cor 
 
 

30 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia 

Grupos Domínios Tipologia de itens Cotação (em 
pontos) 

I 

 
 
 
 
Técnica  
Representação Expressiva 
 
 
 
 

Representação de formas a partir de 
uma imagem impressa na prova 

 

20 

Representação do volume das 
formas através da técnica 
claro/escuro 

 

10 

Valorização cromática 5 

II Técnica   
Representação Geométrica 

 
Representação axonométrica de um 
objeto 

15 

Escala do desenho  5 

Cotagem do desenho 10 

Rigor do traçado geométrico 5 

III Técnica 
Representação de Projeto 

Construção de um módulo 5 

Construção de um padrão 15 

Domínio da linguagem gráfica 
rigorosa 

5 

Valorização cromática 5 
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Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta é expressa por um número inteiro e resulta 
da aplicação dos critérios gerais apresentados e dos critérios específicos de 
classificação apresentados para cada item, que constam de documento especifico que 
acompanha a prova. 

As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. 

Se for dada resposta a um mesmo item mais do que uma vez, não eliminando 
a(s)resposta(s) que não deseja que seja(m) classificada(s), deve ser considerada 
apenas a resposta que se encontra em primeiro lugar. 

Domínio dos materiais e técnicas de acordo com a questão apresentada. 

Limpeza e rigor dos traçados. 

A classificação final da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às 
unidades, das classificações expressas em escala percentual de 0 a 100, convertida na 
escala de níveis de 1 a 5. 

 

Material 

As respostas são registadas em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de 
ensino (modelo oficial). 

Todo o material necessário para a realização da prova é da responsabilidade do aluno 
e será o seguinte: 

• lápis de grafite com minas B, HB e H 
• compasso; 
• régua de 50cm 
• esquadros de 30º e 45º;  
• borracha branca; 
• lápis de cor; 
• canetas de feltro; 
• apara-lápis; 
• caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta; 

Não é permitido o uso do corretor. 

Duração 

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

No final do tempo previsto para a realização da prova, o aluno pode sair ou, se 
necessário, utilizar o período de tolerância concedido, devendo permanecer na sala 
durante esse período. 


