
 
 

_______________________________________________________________________________________________________

 Informação - Prova de Equivalência à Frequência – 3.º Ciclo  -  Educação Visual|     1/ 4 

 

Agrupamento de Escolas  

Padre João Coelho Cabanita 

  

INFORMAÇÃO  –  PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Educação Visual     2020 

Prova 14 

3.º Ciclo do Ensino Básico    Ao abrigo do Despacho normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março 

 
Introdução 
 
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 
3.º Ciclo da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2020, nomeadamente: 
 

• Objeto de avaliação 
• Características e estrutura 
• Critérios gerais de classificação 
• Material autorizado 
• Duração 
 
 
 

1. Objeto de avaliação 
 
A prova tem por referência o Programa de Educação Visual em vigor. 

 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em 

domínios do Programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova escrita de duração 

limitada. 

 

 

2. Características e estrutura 
 
A prova é organizada por grupos de itens. Os itens podem ter como suporte um ou mais 

documentos, como, por exemplo: modelo tridimensional, imagens.  

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos 

da disciplina. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência da apresentação dos temas nas 

Orientações Curriculares da Disciplina. 

 

A prova inclui itens de seleção (associação / correspondência). 

 

A estrutura da prova sintetiza-se nos Quadros 1 e 2. 
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Quadro 1 – Valorização dos conteúdos / temas da prova  

Temas / Domínios Conteúdos 
Cotação  

(em pontos) 

 Representação do Espaço: 

- Sistema Europeu; 

- Axonometrias. 

 

- Sistemas de Representação 

Axonométrica; 

- Representação de um objeto pelas 

suas vistas, no sistema europeu; 

- Conversão de uma representação 

no Sistema Axonométrico para uma 

representação no Método Europeu 

de Projeção. 

45 Pontos 

 Estrutura. 

 Forma. 

 Cor. 

 

- Aplicação do conceito de 

organização formal na realização de 

uma composição plástica; 

- Interação da luz-cor, das linhas, da 

textura, do volume e da superfície, 

na perceção visual da forma. 

55 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)  

Itens de representação gráfica  Grupo I – 2 itens 
Item 1- 30 Pontos 

Item 2- 9 Pontos 

Itens de seleção Associação/correspondência Grupo I –  1 item 6 Pontos 

Itens de expressão gráfica  Grupo II – 3 itens  

Item 1- 10 Pontos 

Item 2-20 Pontos 

Item 3- 25 Pontos 

 

3. 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. 

 

As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 
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De acordo com os domínios/conteúdos avaliáveis neste tipo de prova, deverão ser 

considerados: 

 

- A capacidade de análise e de representação; 

- O domínio dos diversos meios riscadores: rigor de execução (observância das convenções 

gráficas) e qualidade expressiva; 

- O domínio e a aplicação de princípios e estratégias de composição e de estruturação na 

linguagem plástica (ocupação de página, enquadramento, processos de transferência e 

efeitos de cor); 

- A coerência formal e conceptual das formulações gráficas produzidas. 

 
Item de seleção   

 

Associação/Correspondência 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem, de forma inequívoca, a 

única associação/correspondência integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

- uma associação/correspondência incorreta; 

- uma associação/correspondência incompleta. 

 Nos itens de seleção não há lugar a classificações intermédias. 

 

4. Material autorizado 
 
No preenchimento do cabeçalho, o examinando apenas pode usar, como material de escrita, 

caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

Na realização dos traçados gráficos deverá utilizar lápis de grafite/lapiseira e/ou lápis de cor, 

de acordo com a tipologia dos exercícios. Na resposta ao item de seleção deverá usar, como 

material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

As respostas são registadas em folhas de papel A3 (42cm x 29,7 cm), fornecidas pelo 

estabelecimento de ensino. 

O examinando deve utilizar 2 folhas de resposta, 1 para cada grupo de itens, utilizando 

apenas a face com o cabeçalho impresso. 

O examinando deve ser portador do seguinte material:  

 

 Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta;  

 Régua graduada de 40 ou 50 cm;  

 Esquadros (de 30 e 45 graus); 

 Compasso; 

 Lápis de grafite de diferentes graus de dureza (HB e outras); 

 Borracha; 

 Apara-lápis;  
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 Lápis de cor; 

 1 Folha de papel vegetal A3 (42cmx29,7cm)  

 

Não é permitido o uso de corretor nem de cola. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas 
Padre João Coelho Cabanita, em 29 / 05 / 2020 

O Diretor 
_________________ 

(Jacinto Colaço) 

 


