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                                  Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA                                        2018 

 

Prova de Educação Visual - Código 03 - Tipo de Prova: Escrita 

 

2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo do ensino 

básico da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2018, 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 Ensino Básico e permite avaliar 

a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

OBJETIVOS GERAIS 

 Identificar e utilizar expressivamente os elementos visuais (linha, forma, volume, cor) na representação 

de um objeto. 

 Relacionar as partes com o todo e entre si. 

 Reconhecer a conveniência das medições rigorosas, na qualidade de execução dos trabalhos. 

 Utilizar traçados geométricos na resolução prática de problemas. 

 Identificar traçados geométricos. 

 Aplicar os conhecimentos teóricos sobre a cor. 

 Organizar, quanto à funcionalidade e equilíbrio visual o espaço bi e tridimensional. 

 Utilizar na representação do espaço, a dimensão a transparência/ opacidade a luz e a cor. 

 Utilizar diversos códigos visuais. 

 Reconhecer a importância da qualidade da expressão plástica para que a comunicação se estabeleça. 

CONTEÚDOS 

        Comunicação 

       Codificações; 

Imagem na comunicação 

        Forma 

Elementos da forma; 

Formas bi e tridimensionais. 
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         Espaço 

Organização e representação do espaço. 

              Geometria 

Formas e estruturas geométricas no envolvimento; 

Medida e instrumentos de medição. 

          Cor 

Organizar os conhecimentos e experiências adquiridas sobre a cor. 

          Movimento 

Representação do movimento. 

 

Caracterização da prova 

     A prova apresenta três grupos de itens.  

      A prova pode incluir itens da tipologia descrita no quadro seguinte: 

 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

(em pontos) 

 

ITENS DE SELEÇÃO 

 Completamento 

 

 

7 

 

 

 

4 

 

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 

 Resposta curta 

 Resposta extensa aberta 

         (Expressão gráfica) 

 

 

7 

2 

 

 

 

 

2 a 8 

30 a 44 

 

 

Material  

Os alunos usam, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Lápis de grafite nº2 (HB);  

Borracha;  

Aguça;  

Régua (40 cm);  

Esquadro (30º ou 45º);  

Compasso;  

Tesoura;  

Marcadores; 

Lápis de Cor; 

Caneta de contorno preta.   
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Duração 

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

 

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. 

Os itens de resposta aberta de expressão gráfica apresentam critérios de classificação organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. No caso de, ponderados todos os 

dados contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais 

elevado de entre os dois tidos em consideração. É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o 

nível 1 de desempenho em todos os parâmetros.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


