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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO VISUAL  

PROVA 03 | 2018 

2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho e DN nº4-A/2018 de 14 de fevereiro)

          

 

O presente documento divulga informação relativa à prova final a nível de escola do 2.º Ciclo da 

disciplina de Educação Visual, a realizar em 2018, 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 e permite avaliar 

a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada, para os domínios da 

Técnica, Representação, Discurso e Projeto. 

 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por um caderno, num total de quatro grupos. 

A prova é realizada no enunciado. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 — Valorização dos domínios 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I Representação  30 

II Técnica 30 

III Discurso  15 

IV Representação e Técnica 25 
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Em cada grupo, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros 

domínios. 

O Grupo I pode integrar itens de associação, verdadeiro ou falso, resposta curta, e ainda traçados 

geométricos. 

O Grupo II pode integrar itens de associação, resposta extensa ou curta e de execução prática, 

revelando conhecimentos sobre características e qualidades da cor. 

O Grupo III pode integrar itens de resposta curta, revelando conhecimentos sobre Património. 

O Grupo IV pode integrar itens de desenho e pintura revelando conhecimentos sobre Módulo-

padrão. 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 

Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 
Associação 

Verdadeiro/Falso 
2 a 4 1 a 2 

Itens de construção 
Resposta curta 2 a 4 2 a 3 

Resposta extensa 1 2 a 4 

Itens de Execução 

Desenho 

Pintura 

Construção Geométrica 

5 

3 

2 

 

2 a 6 

3 a 6 

  6 a 10 

 

 

Critérios gerais de classificação 

A análise das respostas às questões propostas será efetuada na base dos parâmetros de 

avaliação seguintes: 

- Rigor na execução dos traçados geométricos 
- Expressividade da linguagem visual (gráfica e cromática) 
- Utilização dos saberes solicitados 
- Originalidade/criatividade manifestadas 
- Adequação dos instrumentos e materiais utilizados 
- Apresentação da prova 
 

As cotações serão atribuídas em conformidade com critérios essencialmente objetivos. 

Serão desvalorizadas as soluções/respostas que não correspondam ao contexto dos problemas 

propostos. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdos relativos a cada item implica que a resposta 

seja classificada com zero pontos. 



 
 
 
 

Prova 03 3/3 

Agrupa
mento 

de 
Escolas 
de Rio 
Tinto 

 

Material 

• A prova realiza-se em folha própria fornecida para o efeito. 

• As folhas de rascunho são fornecidas pela escola. 

• Caneta ou esferográfica de tinta indelével cor preta. 

• Régua 

• Esquadro 

• Compasso 

• Lápis nº 2 

• Borracha 

• Canetas de ponta de feltro 

• Lápis de cor 

• Papel vegetal 

 

Duração 

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

No final do tempo previsto para a realização da prova, o aluno pode utilizar o período de tolerância 

concedido, devendo, nesse caso permanecer na sala durante esse período. 

. 


