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Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia

INFORMAÇÃO-PROVA  DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

EDUCAÇÃO VISUAL maio  de 2020

  Prova 14 | 2020

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho
Decreto-Lei n.º14-G/2020 de 13 de abril

  Despacho Normativo n.º 3-A/2020 de 5 de março)

PROVA ESCRITA

1. Introdução
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do

ensino básico da disciplina de EDUCAÇÃO VISUAL, a realizar em 2020.

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do

Programa da disciplina de EDUCAÇÃO VISUAL do Ensino Básico.

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:

 Objeto de avaliação;

 Caraterização da prova;

 Critérios gerais de classificação;

 Material autorizado;

 Duração.

2. Objeto de avaliação

A prova de equivalência à frequência tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Educação

Visual do Ensino Básico para o 3º ciclo, permitindo avaliar a aprendizagem, passível de avaliação em prova

de desenho de duração limitada, em todos os domínios programáticos.
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3. Caraterização da prova

3. 1. A prova é realizada em folhas de prova de modelo próprio da Editorial do Ministério de Educação,

formatos A4 e A3.

 A prova é cotada para 100 pontos e apresenta dois grupos (50 pontos + 50 pontos).

 No Grupo I avaliam-se competências nos domínios: da Compreensão de Estruturas e a

Representação no Espaço; Representação técnica e perspética da forma, de acordo com as regras

de normalização aplicáveis: método europeu de projeção, escalas e cotagem, perspetivas cónicas e

paralelas (cilíndricas); nos domínios da Forma, Luz-Cor e Comunicação: - representação, ilustração,

logótipo e cartaz.

 No Grupo II avalia-se a competência da representação técnica tridimensional: método europeu de

projeção e perspetivas cónicas e paralelas.

3. 2. A estrutura da prova é a seguinte:

DOMÍNIOS APRENDIZAGENS/ COMPETÊNCIAS

ESTRUTURA - Representar a geometria das formas.

REPRESENTAÇÃO
DO ESPAÇO

- Conhecer os métodos de representação tridimensional através da representação
dos objetos, quer pelas suas vistas no Método Europeu de Projeção, quer pelas
Perspetivas Axonométricas:

- Converter a representação de um objeto através das vistas do Método Europeu de
Projeção numa representação em Perspetiva Axonométrica ou vice-versa;

- Conhecer a linguagem gráfica convencional;

- Representar no espaço, de modo integrado, as sobreposições, variações de
dimensão, de cor, de claro-escuro e as gradações de nitidez.

FORMA - Compreender que a perceção visual das formas envolve a intervenção da luz-cor,
das linhas da textura, da superfície e do volume;

- Ser sensível às qualidades expressivas da forma;

- Ser sensível aos factores que determinam a forma dos objetos físicos, económicos,
funcionais, sociais e estéticos.

LUZ-COR - Aplicar os conhecimentos adquiridos sobre a cor-sensação e a influência da cor no
comportamento humano.

COMUNICAÇÃO - Ser sensível ao valor estético das diferentes formas de expressão visual.
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4. Critérios gerais de classificação
As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos

critérios gerais e específicos de classificação.

Considera-se fundamental que o aluno demonstre saber utilizar corretamente o vocabulário específico da

disciplina de Educação Visual: composição no suporte, referencial e rigor.

O aluno deve evidenciar, sempre que necessário, o domínio na representação rigorosa.

Nas respostas práticas do aluno deve ficar patente a sua capacidade expressiva assim como a capacidade

com que se encontra habilitado a representar objetos ou ideias.

O aluno deve demonstrar dominar a capacidade de conjugar a técnica de desenho com a aplicação da cor.

A classificação da prova será registada numa escala de 0 a 100 pontos percentuais.

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

5. Material autorizado
As respostas são dadas nas páginas do enunciado e os desenhos em folhas de papel tipo cavalinho, formato

A3, fornecidas pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial).

O aluno apenas pode usar o material indicado, não podendo utilizar corretor.

Lista:

- folhas de papel tipo cavalinho, formato A3 (fornecidas pela Escola)

- folhas de rascunho / esboço, formato A4 (fornecidas pela Escola)

- régua com escala graduada de 0 cm a 50 cm;

- esquadro com escala graduada de 0 cm a cerca de 20 cm;

- transferidor;

- compasso;

- lápis de grafite, mina macia - 2B e B (nº 0 e nº 1, respetivamente);

- lápis de grafite, mina rija - H e 2H (nº 3 e nº 4, respetivamente);

- borracha de cor branca;

- afia-lápis;



Prova 14 - Informação-Prova de Equivalência à Frequência- 9.º ano - Educação Visual  Página 4 / 4

- caixa de lápis de cor (mínimo de seis cores);

- esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Observação - os seguintes materiais são de uso facultativo:

- aguarelas ou guaches ((cores primárias (magenta, azul ciano e amarelo primário), preto e branco);

- pincéis (diâmetro fino e médio);

- bases para preparação da cor (no caso do uso de guaches);

- pano de limpeza.

6. Duração
A prova tem a duração de 90 minutos + 30 minutos de tolerância.

(Nota final:

Este documento será dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, importando ainda referir

que o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos

critérios de classificação estão adequados ao nível de ensino a que a prova diz respeito.)
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