
Informação-prova de equivalência à frequência de Educação Visual                                                                         Página  | 1 de 4 

 

Página  1/4 

 

 

 

 

1. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

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

Básico, nos domínios relativos aos seguintes conceitos: 

— Representação técnica de formas; 

— Representação do espaço; 

— Linguagem visual. 

 

 

2.  Características e estrutura da prova 

 

A prova apresenta itens de construção (expressão gráfica) e itens de associação, com recurso a       

diferentes meios atuantes e técnicas obrigatórios, indicados, caso a caso, no enunciado. 

Os itens podem ter como suporte imagens e textos. 

Os itens podem envolver a mobilização de mais do que um dos conteúdos/temas do Programa. 

A prova apresenta 2 grupos e é cotada para 100 pontos, distribuídos da seguinte forma: 

• Grupo I: 

Tipologia de itens: item de associação e item de construção 

Número de itens: 2 Itens 

Cotação: 60 pontos 

• Grupo II: 

Tipologia de itens: item de associação e item de construção 

Número de itens: 2 Itens 

Cotação: 40 pontos 
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3. 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. 

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

Na classificação a atribuir às respostas aos itens da prova, deverão ser considerados: 

— O domínio dos diversos meios atuantes (riscadores); 

— A capacidade de análise e representação de objetos de acordo com o sistema de representação        

requerido; 

— O domínio e a aplicação de princípios e estratégias de composição e de estruturação na Linguagem 

plástica, compreendendo práticas de ocupação de página, enquadramento e efeitos de cor; 

— A capacidade de síntese: transformação — gráfica e invenção; 

— A coerência formal e conceptual das formulações gráficas produzidas. 

A classificação final corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das         

classificações dos 2 grupos expressos em escala percentual de 0 a 100, convertida na escala de 1 a 5. 

 

 

4. Material 

 

A prova é realizada em folhas de papel de desenho de 160g/m2, em formato A3 (48 cm x 32 cm), de 

modelo oficial, fornecidas pela escola. 

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

ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

O examinando deve utilizar a prova de exame e somente a face que apresenta o cabeçalho impresso 

da folha de modelo oficial, na resolução de todos os itens da prova. 

Na resposta a cada item, o examinando deve orientar a folha do modo que considere mais adequado 

à sua estratégia de composição. 

O examinando deve ser portador de: 

• grafites de diferentes graus de dureza; 

• borracha; 

• apara-Lápis; 

• lápis de cor; 

• lápis de cera; 

• pastéis de óleo; 

• canetas de feltro; 

• esquadro de 30º, esquadro de 450 (aristo); 

• compasso. 

 

5. Duração 

 

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


