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INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO VISUAL - Prova escrita                         

Prova 14 | Ensino Básico | 2019 

9.º ano de escolaridade  

 
O presente documento divulga informação relativa à prova final do 3.º Ciclo da disciplina de Educação 

Visual, nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Material 

 Duração 

 
 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Educação Visual do Ensino Básico e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada 

nomeadamente: 

 

Conteúdos: 

— Espaço 

— Forma 

— Comunicação Visual 

— Luz-Cor 

— Estrutura 

 

 

Capacidades a avaliar: 

 

— conceção de organizações espaciais dominando regras elementares de composição; 

— aplicação de procedimentos e técnicas, com correção e adequação; 

— utilização do desenho como um meio para a representação e criação de formas; 

— produção de composições plásticas, bi ou tridimensionais, utilizando os elementos e os  

   meios de expressão plástica; 

— construção de formas rigorosas utilizando princípios da representação normalizada. 

 
 
Caracterização da prova 

As respostas às questões da prova são realizadas no enunciado.  

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

Os grupos podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, imagens e/ou 
textos. 
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Critérios gerais de classificação  

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e de classificação 

apresentados para cada grupo. 

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

A utilização adequada dos diferentes processos técnicos de representação expressiva e/ou  

rigorosa das formas e do espaço bi e tridimensional. 

O domínio na utilização sensível e técnica dos materiais, dos suportes e dos instrumentos. 

 

A distribuição da cotação apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 — Distribuição da Cotação 

 

Grupos Conteúdos 
    Cotação 
(em pontos) 

I  

Espaço 

60 Forma 

Comunicação  

II 
Luz/Cor 

40 
Estrutura 

 
 
 
 

Material 
 
As respostas são registadas em folhas próprias (papel de desenho, em formato A3, fornecidas pelo 

estabelecimento de ensino). 

Para o preenchimento do cabeçalho, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta. 

São necessárias duas folhas de resposta, uma para cada grupo. Cada grupo é resolvido na face que 

apresenta o cabeçalho impresso. 

Na resposta, o examinando deve orientar a folha do modo que considere mais adequado à sua 

estratégia de composição. 

 
O aluno deve ser portador de: 
 
• lápis de grafite HB ou B 

• borracha 

• papel vegetal 

• apara-lápis 

• lápis de cor 

• canetas de feltro 
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• régua 

• esquadro 

• compasso 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

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

 

 


