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Prova de Equivalência à frequência  

 

Educação Visual                                                                                                        2022 

                                                                                                  
 

Prova 14 

………………………………………………………………………………….………… 
 

9º Ano / 3.º Ciclo do Ensino Básico 

  

 
 

1. Introdução                                                                                                                             

O presente documento visa divulgar as características da prova final a nível de escola 

do 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2020 

pelos alunos. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação referida e do Programa da disciplina. 

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

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração. 

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, 

para que fiquem devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Visual do ensino básico, 

aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares de Educação Visual, e permite 

avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática, de duração limitada.  

 

Domínios 
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 Meios e técnicas de expressão 

- Perspetiva /traçado geométrico rigoroso 

   Expressão gráfica 

   Inter-relação dos elementos visuais: 

- Forma 

- Relação 

- Figura /Fundo 

- Cor 

- Textura 

     

3. Caracterização da prova  

A prova apresenta dois grupos de itens. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programa. 

No Grupo I, avalia-se a aprendizagem nos domínios dos meios e técnicas de 

expressão nomeadamente: Perspetivas axonométricas/traçados geométricos 

rigorosos. 

Executar uma figura geométrica em qualquer uma das perspetivas 

axonométricas. 

  Cotação: 10+25+15 = 50 pontos 

No grupo II, Inter-relação dos elementos da gramática visual: 

- Forma 

- Relação 

- Figura /Fundo 

- Cor 

- Textura 

- Desenho à vista de um determinado objeto, ou grupo de  objetos. 

 

            Exploração plástica do desenho executado, através da utilização dos 

elementos visuais (ponto, linha, cor, textura, volume). 

Cotação: 20+15+15 = 50 pontos. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização relativa dos domínios e dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

   I 

-Utilização dos traçados adequados (10%) 

 

-Traçado axonométrico e memória 

descritiva                                           (25%)  

 

- Rigor e limpeza na execução         (15%)                              

 

10 

 

25 

 

15 

 

II 

 

 - Representação tridimensional de um ou 

vários objeto                                     (20%) 

 

- Exploração expressiva do traço     (15%) 

 

- Exploração adequada dos elementos  da 

gramática visual                                (15%) 

 

20 

 

15 

 

15 

. 

4. Critérios de classificação 

Serão efetuados descontos, de acordo com a cotação definida e de acordo com a 

cotação específica do exame, sempre que não forem respeitados os seguintes 

critérios: 

- Utilização dos traçados adequados ------------------------------(10%)  

-Traçado axonométrico e memória descritiva-------------------- (25%)  

- Rigor e limpeza na execução --------------------------------------(15%) 

- Representação tridimensional de um ou vários objetos ----- (20%) 

- Exploração expressiva do traço ----------------------------------- (15%) 

- Exploração adequada dos elementos da gramática visual -- (15%) 

 

Itens de seleção 

ESCOLHA MÚLTIPLA 

A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma 

inequívoca a única opção correta. 

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

- Uma opção incorreta; 
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- Mais do que uma opção. 

- Não há lugar a classificações intermédias. 

 

ASSOCIAÇÃO / CORRESPONDÊNCIA 

Os critérios de classificação dos itens de associação / correspondência apresentam-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde 

uma dada pontuação.  

 

ORDENAÇÃO 

A cotação total do item só é atribuída às respostas em que sequência apresentada 

esteja integralmente correta e completa. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que: 

- Seja apresentada uma sequência incorreta; 

- Seja omisso, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada. 

- Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Itens de construção 

Nos critérios de classificação organizados por níveis de desempenho, é atribuída, a 

cada um desses níveis, uma dada pontuação. No caso de, ponderados todos os dados 

contidos nos descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve 

optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração. 

As respostas classificadas por níveis de desempenho podem não apresentar 

exatamente os termos e/ou as expressões constantes dos critérios específicos de 

classificação, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido e adequado ao 

solicitado. 

- Se o aluno utilizar os traçados adequados, a cotação é  de --------------------10%   

- Se os utilizou de forma total ou parcialmente incorreta a cotação é de ---------- 0% 

- Se a perspetiva estiver corretamente executada, à escala pedida a cotação é de 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------15% 

 - Se a perspetiva estiver bem executada, mas a escala não for respeitada, a 

cotação é de ------------------------------------------------------------------------------------------15% 

- Se não fizer corretamente a memória descritiva a cotação é de -----------------15% 

- Se existir absoluto rigor e limpeza na execução do trabalho, e se estiver correcta 

a memória descritiva a cotação é de ----------------------------------------------------------  25% 
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- Se a apresentação do trabalho não for rigorosa, se estiver incorreta a construção 

da perspetiva, se não for respeitada a escala pedida e apresentar défice na limpeza, a 

cotação é de ------------------------------------------------------------------------------------------ 0%  

- Se os objetos forem representados de forma expressiva, respeitando as suas 

características objectivas e a sua tridimensionalidade a cotação é de -----------------20% 

- Se a representação dos objetos não respeitar as suas características 

específicas, nem a tridimensionalidade, a cotação é de ------------------------------------5% 

- Se o trabalho apresentar expressividade, criatividade e aplicação correta 

dos elementos com as medidas exigidas e com equilíbrio estético e visual a 

cotação é de  ------------------------------------------------------------------------------------------30% 

- Se o trabalho não apresentar as caraterísticas acima referidas, ou as 

apresentar com deficiências técnicas mais ou menos graves, (se não forem 

respeitadas as medidas das figuras geométricas, ou se não forem todas 

executadas)  a cotação é de ---------------------------------------------------------------------15% 

- O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja 

classificada com ---------------------------------------------------------------------------------------0% 

 

5. Duração  

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

 

6. Material 

Material necessário e/ou proibido:  

Necessário: Folhas de papel cavalinhoA3, lápis de grafite nº2 HB ou mina 

equivalente, lápis de grafite 2B e 7 B, borracha macia, afiadeira, régua, esquadro, 

transferidor ou aristo, compasso, lápis de cor, cera, canetas de feltro ou qualquer outro 

material riscador.  

Proibido: Todo o material não adequado á realização da prova. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 


