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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

 

EDUCAÇÃO VISUAL                                                  2022 

Prova 03                                  1ª/2ª fase 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º Ciclo do Ensino Básico (Despacho normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março) 

              
 

 

1. Introdução 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência 

da disciplina de Educação Visual, do 2º ciclo do ensino básico, a realizar em 2022. 

 

O documento está organizado nos seguintes domínios:  

● Objeto de avaliação;  

● Caraterização da prova;  

● Critérios gerais de classificação. 

● Material autorizado;  

● Duração da prova.  

 

2. Objeto de avaliação 
 

A prova de equivalência à frequência realiza-se a nível do Agrupamento. 

 

Tem por referência o Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e o documento 

curricular em vigor referente à disciplina em avaliação pela Prova (Aprendizagens 

essenciais de Educação Visual. 

  

Permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração 

limitada, incidindo sobre os temas seguintes: 

 

● Técnica:  

      - Desenho e pintura: Materiais e técnicas de desenho e pintura. 

      - Cor: Classificação e expressividade das cores. 
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● Representação:  

Geometria: O ponto e a linha; traçados geométricos elementares e complexos de 

representação rigorosa de formas; figuras geométricas planas;  

Forma: Tipos de formas; elementos visuais da forma. 

 

3. Caraterização da prova 

A prova de equivalência à frequência realiza-se a nível do Agrupamento. 

    A prova é constituída por 2 grupos que integra traçados geométricos de representação 

rigorosa de formas e o domínio da representação e expressão plástica, utilizando os 

elementos definidores da forma, a expressividade da cor e de diferentes materiais 

riscadores (lápis de cor e canetas de feltro) e onde a criatividade tem um papel 

preponderante, estando este cotado em 100 pontos (%). 

 

4. Critérios Gerais de Classificação 

 

Nos exercícios cuja resposta envolve a apresentação de composições e/ou construções 

geométricas, os critérios de classificação das respostas apresentam-se por etapas e/ou por 

níveis de desempenho. A cada etapa e/ou a cada nível de desempenho corresponde uma 

dada pontuação. Nos itens não completos ou parcialmente errados será atribuída a 

cotação correspondente. 

Na classificação das respostas, traçados e composições efetuadas ter-se-á também em 

atenção os seguintes critérios: 

 - Adequação da solução plástica à ideia a exprimir. 

 - Rigor na apresentação gráfica. 

 - Utilização correta dos materiais, utensílios e técnicas. 

 - Aplicação dos elementos visuais de forma criativa e expressiva. 

 - Organização do espaço bidimensional. 

 - Utilização correta do vocabulário específico da disciplina. 

 - Criatividade. 

 - Boa apresentação final. A prova prática, inclui a criação de composições bidimensionais 

e o traçado de formas geométricas. 
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Os itens/grupos envolvem a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

conteúdos do programa e podem ter como suporte figuras, imagens ou textos.  

Os dados imprescindíveis à resolução da prova serão indicados no enunciado. 

 

 

5. Material autorizado 

 

A prova é realizada em folhas de papel cavalinho formato A3, fornecida pelo 

estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

 

O examinando deverá fazer-se acompanhar do seguinte material:  

- Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

- Lápis de grafite nº 2 (HB). 

- Borracha branca. 

- Afia lápis. 

- Régua graduada de 50 cm. 

- Esquadro de 45º. 

- Transferidor. 

- Compasso. 

- Material de pintura (Lápis de cor e canetas de feltro). 

A caneta ou esferográfica apenas deverá ser utilizada no preenchimento do cabeçalho e 

nos itens de resolução escrita. 

O examinando deve orientar a folha segundo as orientações dadas no enunciado da prova.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

6. Duração da prova 

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

 

 

Informação- Prova aprovada em reunião de Departamento no dia 27 de abril e em reunião 

de Conselho Pedagógico no dia 11 de maio.  

 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

Isabel Contente 


