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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA  

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

EDUCAÇÃO VISUAL 

PROVA 14 / 2020 

 

 

 

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 pelos alunos que se encontram abrangidos 

pelos planos de estudo instituídos pelo  Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho conjugado com o 

Decreto-Lei nº 91/2013, de 10 de julho. Deve também ser considerado o Despacho Normativo nº 

24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo nº15971/2012 de 14 de 

dezembro. 

 

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. Importa ainda referir que, nas 

provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau de 

aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão balizados pelo programa, em 

adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 

 

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 prática de duração limitada. 

A prova avalia os conhecimentos sobre: geometria, espaço, forma e estrutura, passíveis de 

avaliação em prova de duração limitada.  
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A prova permite avaliar o conhecimento do aluno assim como a sua capacidade de aplicar esse 

conhecimento na resolução de problemas. 

 

Caracterização da prova 

A prova apresenta dois exercícios individuais, começando com uma representação rigorosa de 

três vistas de objeto em Método Europeu, e o segundo exercício uma representação tridimensional 

de um objeto com texturas, transparência e claro/escuro. 

 

Quadro 1 – Valorização dos temas /tópicos da prova  

Temas  Tópicos Conhecimentos específicos Cotação  

(em pontos) 

• Geometria  

• Espaço  

• Forma  

• Estrutura • 

Perceção  

Visual da  

Forma  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Representação 

do Espaço 

Método  

Europeu Aplicar 

normas do 

desenho técnico 

Representação 

da forma  

Desenho 

Representação 

da luz no objeto 

através de claro-

escuro.  

• Representar,  

rigorosamente, três 

vistas de uma forma 

tridimensional.  

• Desenvolver a 

capacidade de 

expressão gráfica 

rigorosa.  

• Desenvolver a 

capacidade de 

criação e 

representação de 

formas 

tridimensionais.  

• Compreender que a 

perceção visual das 

formas envolve a 

interação da luz.  

• Conhecer as  

propriedades físicas 

dos materiais.  

• Desenvolver a 

capacidade de 

“Comunicar” 

visualmente.  

Grupo I 

Representação em 

Método Europeu:  

Três vistas do objeto 

– 15  

Rigor do traço – 5  

Nome das vistas - 15  

Apresentação - 5  

 

Grupo II 

Representação de um 

objeto:  

Claro-escuro – 20  

Capacidade 

representação – 20  

Composição - 15  

Apresentação - 5  

Total: 100 

 

 
Critérios de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios específicos de 

classificação apresentados para cada item do trabalho a realizar. 
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Material 

• Folha de prova, formato A/3 

• Aristo (ou régua, esquadro e transferidor) 

• Compasso 

• Lápis de carvão HB, 2B, 4B e 6B  

• Borracha branca 

• Lápis de cor 

• Afia lápis com reservatório 

(Não é permitido o uso de corretor) 

 

 

Duração 

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

 

 


