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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

ENSINO BÁSICO 2019/2020 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; Despacho Normativo n.º 3-A/2020 de 5 de março;  

Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril 

 

Educação Visual              Prova Escrita 

Código 14 

9º Ano 

 

 
 
 
 

1.º,2.º,3.º (preencher/alterar) Ciclo do Ensino Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova final do 3.º ciclo do Ensino Básico da 
disciplina de Educação Visual, a realizar em 2020, nomeadamente: 

 

 Objeto de avaliação;  

 Características e estrutura;  

 Critérios de classificação;  

 Material;  

 Duração.  

 

2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Visual homologado em 1991 e ajustado em 2001. A 
prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do 
Programa da disciplina, passíveis de avaliação nesta prova teórico-prática de duração limitada. A prova 
avalia a aprendizagem nos domínios/temas da Técnica, da Representação, do Discurso e do Projeto. 

 

3. Caracterização da prova 

A prova apresenta 3 (três) grupos de itens.  

 No Grupo 1, avalia-se a aprendizagem nos domínios: da Representação. Cotação: 30 pontos.  

 No Grupo 2, avalia-se a aprendizagem nos domínios: da Técnica e da Representação. Cotação: 35 
pontos.  

 O Grupo 3 permite avaliar a aprendizagem nos domínios: da Técnica. Cotação: 35 pontos.  

 A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Valorização dos domínios/objetivos e conteúdos na prova 

Domínios/objetivos Conteúdos Cotação 
(em pontos) 

Grupo I 
- Representação R7/Objetivo Geral (5): Dominar 
instrumentos de registo, materiais e técnicas de 
representação.  
- Representação R7/Objetivo Geral (6): Reconhecer o 
papel do desenho expressivo na representação de 
formas.  

• Elementos visuais na comunicação.  
• Perceção visual das formas  
• Valores de claro-escuro.  
• Observação da forma geométrica 
tridimensional e representação da 
luminosidade.  

30 pontos 

Grupo II 
- Técnica T7/Objetivo Geral (2): Conhecer formas 
geométricas no âmbito dos elementos da 
representação.  
- Representação R8/Objetivo Geral (6): Relacionar 
elementos de organização e de suporte da forma.  
- Técnica T8/Objetivo Geral (3): Distinguir 
caraterísticas e diferenças entre a síntese aditiva e a 
síntese subtrativa.  

• Códigos de Comunicação Visual.  
• Representação técnica de objetos 
(polígonos regulares, arcos).  
• Comunicação Visual: Estrutura, Forma e 
Função.  
• Módulo e Padrão: Composições 
modulares.  
• Perceção visual da forma (qualidades 
formais; qualidades expressivas).  
• Cor/Pigmento: contrastes cromáticos.  

35 pontos 

Grupo III  
- Técnica T7/Objetivo Geral (1): Diferenciar materiais 
básicos de desenho técnico na representação e 
criação de formas.  
- Técnica T7/Objetivo Geral (3): Relacionar sistemas 
de projeção e codificação na criação de formas.  

• Códigos de comunicação visual.  
• Representação do espaço (vistas: cubo 
envolvente, sistema europeu).  
• Representação técnica de objetos 
(escalas).  
• Axonometrias.  

35 pontos 

 TOTAL 100 pontos 

 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2.  
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 
(em pontos) 

Grupo I – itens de 
construção: 
- composição gráfica 
(desenho). 

Capacidade de observação e representação de formas reais;  10 

Representação da terceira dimensão no plano, através do uso dos 
valores do claro/escuro;  

10 

Expressividade no desenho, através do uso adequado dos materiais 
sugeridos. 

10 

Grupo II – itens de 
construção: 
- composição gráfica 
(desenho e pintura). 

Combinação criativa de formas – módulo / aplicação de figuras 
geométricas planas (subdividido em 5 itens);  

10 

Uso de materiais e técnicas adequadas;  10 

A Cor como valorizador da composição;  10 

Expressividade e criatividade. 5 

Grupo III – itens de 
construção: 
- resposta curta. 
- Desenho geométrico 
tridimensional. 

Desenho em perspetiva de um sólido geométrico a partir de três 
vistas do Método Europeu; 

20 

Uso de escala; 10 

Rigor métrico e dos traçados. 5 

 TOTAL 100 pontos 

 

 

 

4. Critérios de classificação 

 Representa formas bi e tridimensionais através do desenho;  
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 Aplica elementos da linguagem visual para os fins solicitados;  

 Compreende e aplica os conceitos de expressão plástica exigidos;  

 Compreende e aplica convenções e normas de representação;  

 Desenvolve as diversas fases dos exercícios que compõem a prova.  

 Exprime-se com criatividade e/ou rigor.  

 Entende vocabulário específico.  

 Manifesta valores estéticos no âmbito das artes visuais.  

 Reconhece e aplica processos próprios da metodologia projetual.  

 Utiliza corretamente os instrumentos e suportes.  

 Revela organização e sentido estético na ocupação do espaço (composição visual).  

 Usa materiais e técnicas adequadas à realização dos grupos desta prova.  

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.  

As respostas apresentam-se através da linguagem própria do desenho livre, desenho geométrico, e da 
pintura.  

Os critérios de classificação das respostas aos itens apresentam-se organizados por níveis de desempenho, 
através da resposta sequencial, correspondendo às etapas de resolução de cada grupo da prova. Cada 
item, ou etapa dos exercícios de resposta corresponde a uma alínea de cada grupo.  

As etapas de construção das respostas, correspondentes a cada um dos itens ou alíneas, contribuem para a 
resposta global de cada grupo. A resolução de cada grupo depende da resolução subsequente a cada um 
dos itens ou alíneas, seguindo uma lógica próxima do método projetual.  

Os grupos de resposta são independentes, podendo-se responder numa ordem aleatória desde que 
devidamente assinalados na folha de exercício da prova.  

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos.  

 

5. Material 

A prova é realizada em duas folhas do enunciado e em uma folha de papel de prova formato A3, 
utilizando-se apenas a face das folhas onde está impresso o cabeçalho. Serão fornecidas com o enunciado 
da prova, 1 folha de prova em formato A3, a cada aluno (cabendo um grupo de resolução a cada folha de 
prova) e folhas de rascunho.  

Apenas será permitido o uso de esferográfica ou caneta de indelével, azul ou preta, para o preenchimento 
do cabeçalho.  

Serão necessários os seguintes materiais:  

 Lápis H, HB, 2B (nº0) e/ou 4B;  

 Borracha 

 Afia-lápis;  

 Régua (mínimo 40 cm); 

 Esquadros de 30º e 45º ou esquadro-aristo; 

 Compasso 

 Lápis de cor (mínimo 12).  

 

6. Duração 

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


