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EXAME DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE EDUCAÇÃO VISUAL 

Prova 14 /2014 

3º Ciclo do Ensino Básico 

 

1. Introdução  

O presente documento visa divulgar as características da prova final de exame de 

equivalência à frequência do 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Visual, a 

realizar em 2014, nomeadamente: 

 • Objeto de avaliação; 

• Características da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo 

instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve ainda ser tido em 

consideração o Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o 

despacho normativo n.º 15971/2012 de 14 de dezembro. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 

referida e do Programa da disciplina. 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova de exame de equivalência à frequência de Educação Visual, tem por referência o 

Programa da disciplina de Educação Visual do Ensino Básico, e as metas curriculares de 

Educação Visual para o Ensino Básico, e permite avaliar a aprendizagem passíveis de 

avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

 

3. Caracterização da prova 

A prova é composta por dois grupos de resposta obrigatória e cada grupo é composto por 

um único item. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos 

da disciplina. Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que 

um dos temas do Programa. 
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Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como por exemplo, figuras. 

A prova é realizada em em folhas de papel de desenho, em formato A3, fornecidas pelo 

estabelecimento de ensino, não sendo permitida a realização desta prova noutro tipo de 

papel. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se nos Quadros 1 (valorização dos conteúdos / temas na 

prova) e Quadro 2 (tipologia, número de itens e cotação). 

 

 Quadro 1 – Valorização dos conteúdos / temas na prova 

Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

G
ru

p
o
 I
 

Representação do 
espaço/forma 
• Projeções ortogonais; 
• Axonometrias - perspetiva 
cavaleira, isométrica e 
dimétrica. 
 
Convenções e normas 
gráficas 
• Expressão gráfica rigorosa; 

• Entender o desenho como um meio 
para a representação expressiva e 
rigorosa das formas. 
 
• Representar formas obedecendo 
aos princípios de representação 
normalizada. 

50 

G
ru

p
o
 I
I 

Os elementos estruturais da 
linguagem plástica 
 
Composição formal  
 
Materiais e técnicas de 
Expressão Plástica 
 
Teoria da Cor 

• Desenvolver e expressar uma ideia. 
 
• Interrelacionar os elementos visuais 
(composição, peso visual e 
equilíbrio). 
 
• Utilizar diferentes meios 
expressivos de representação. 
 
• Realizar produções plásticas 
utilizando os elementos da 
comunicação e da forma visual. 

50 

 

 Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipo de itens Número de itens 
Cotação por itens 

(em pontos) 

Itens de expressão gráfica 
Grupo I – 1 item 50 

Grupo II – 1 item 50 

 
 
4. Critérios gerais 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. 
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Na resposta ao item do Grupo I - deverão ser considerados: 

- O domínio de representação do espaço ou formas. 

- Interpretação e tradução gráfica 

- Processo de resolução 

- Apresentação gráfica da solução 

- Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados 

 
Na resposta ao item do Grupo II deverão ser considerados: 

– O domínio e a aplicação de princípios e estratégias de composição e estruturação na 

linguagem plástica, enquadramento, processos de transferência e efeitos de cor; 

– Capacidade de síntese: transformação gráfica e criatividade; 

– Domínio dos diversos meios atuantes e técnicas utilizadas. 

 

5. Material 

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

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

 
O aluno deve ser portador do seguinte material: 

• Caneta ou esferográfica azul ou preta. 

• Lápis de grafite 

• Lapiseira 0,5 

• Minas 0,5 

• Afia 

• Borracha 

• Lápis de cor 

• Régua 50 cm 

• Esquadro 

• Transferidor 

• Compasso 

• Papel vegetal A4 

• Lápis de cera e de pastel (opcional) 

NOTA: O material deve estar em bom estado 

Não é permitido o uso de corretor nem de cola. 

 

6. Duração 

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


