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Ano Letivo 2020/2021 

INFORMAÇÃO-PROVA 

 Prova de Equivalência à Frequência do 3º Ciclo do Ensino Básico 
 

Disciplina: Educação Visual                                                                                                                          Código: 14 

                                                                                                                                                                      1ª e 2ª Fases 

Tipo de Prova: Prática                                                                                                Duração da Prova: 90 minutos 

                                                                                                                                                    Tolerância: 30 minutos
                    

   

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 

3º Ciclo da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2021, nomeadamente: 

● Objeto de avaliação 

● Características e estrutura 

● Critérios gerais de classificação 

● Material autorizado 

● Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os conteúdos do programa da disciplina de Educação Visual do 

3.º ciclo, aplicando-se as Metas Curriculares da disciplina, e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova prática, de duração limitada, nos 

domínios da representação, técnica e projeto, tendo por base os seguintes conteúdos: 

 Luz/cor 

- Conhecimentos Científicos. 

 Forma 

- Representação em Perspetiva. 

 Património 

- Classificação. 

 

Caraterísticas e Estrutura 

A prova é de resolução prática, constituída por dois grupos de resposta obrigatória, cotada 

para 100 pontos. 
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As respostas são registadas sem folhas próprias, fornecidas pelo estabelecimento de 

ensino. 

A distribuição da cotação pelos grupos/itens é apresentada nos Quadros I e II. 

Quadro I 

Domínios de referência Objetivos Cotações 

G
ru

p
o

 I
 

Luz/cor 

Conhecimentos 

científicos. 

Aplicação 

prática. 

- Compreender os conceitos teórico-científicos 

do fenómeno luz-cor; 

- Distinguir características e diferenças entre a 

síntese aditiva e a Síntese Subtrativa. 

- Aplicar contrastes de luz-cor em produções 

plásticas. 

60 

pontos 

G
ru

p
o

 I
I 

Forma 

Representação 

em Perspetiva 

Luz/cor 

Aplicação 

prática. 

- Identificação e aplicação de figuras 

geométricas, que permitem compor diferentes 

sólidos 

- Princípios básicos e linguagem da perspetiva 

cónica, no âmbito da representação rigorosa. 

30 

pontos 

G
ru

p
o

 

II
I 

Património 

Classificação. 

- Tipos de património: cultural, artístico, 

natural, material, imaterial   
10 

pontos 

 

Quadro II 

 

Alguns itens/grupos têm informação fornecida por meio de diferentes suportes (imagens e 

textos). 

  

Tipologia de itens 

Número 

de itens 

Cotação 

 

Grupo I - Luz/cor Registo bidimensional 1             60 

Grupo II - Forma 

Luz/Cor Registo tridimensional 1 30 

Grupo III - 

Património 
Escolha múltipla 1 10 
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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. 

Em cada item, as classificações terão em conta a interpretação gráfica dos elementos dados, 

desenvolvimento e a obtenção do resultado final pretendido. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas, são classificadas com 

zero pontos. 

Para cada item, deve ser apresentada apenas uma resposta. Se for apresentada mais do que uma 

resposta, só a primeira será classificada. 

Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. 
 

Material autorizado 

No cabeçalho, o aluno deve utilizar apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul 

ou preta. 

As respostas são registadas em folhas fornecidas, de papel de desenho A4. 

Nas respostas aos itens, o aluno deve utilizar apenas os materiais que são solicitados. 

 

O aluno deve ser portador de: 

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

- Lápis grafite ou lapiseira H ou HB; 

- Borracha mole (branca); 

- Afiadeira com depósito; 

- Régua 40 cm (mínimo); 

- Esquadros; 

- Transferidor/ Esquadro técnico; 

- Lápis de cor (mínimo 12); 

- Compasso. 

 

Será fornecida uma folha de papel de rascunho A4. 

Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano, o aluno deve riscar de forma 

inequívoca aquilo que pretende que não seja classificado. 


