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Informação - Prova de Equivalência à Frequência
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Disciplina Educação Visual
Prova 03 | 2020 Modalidade da Prova: Prática
2.º Ciclo do Ensino Básico

1.Introdução
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
• 2. Objeto de avaliação;
• 3. Características e estrutura;
• 4. Material;
• 5. 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.

1. Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa da disciplina de Educação Visual e Tecnológica do
segundo ciclo, aplicando-se supletivamente as aprendizagens essenciais, e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada, nos domínios do
discurso, representação, técnica e projeto.

2. Caraterização da prova
A prova representa itens de atividades de representação, discurso e projeto.
Alguns itens apresentam a informação por meio de diferentes suportes, como, por exemplo,
figuras e textos.
Os itens estão organizados segundo quatro domínios de referência: Técnica, Representação,
Discurso e Projeto.
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.
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Quadro 1 – Valorização dos domínios na prova

DOMÍNIOS

Técnica

Representação

COTAÇÃO
(EM
PONTOS)

TÓPICOS / CONTEÚDOS

Experimentar e dominar os materiais riscadores, os materiais
básicos de desenho técnico e respetivos suportes físicos.
Reconhecer e dominar as características e qualidades da cor.
Reconhecer a forma e a sua relação com a geometria, a estrutura
e a textura.
Conhecer e representar relações de elementos físicos no espaço.

25

25

Discurso

Reconhecer e distinguir as tipologias, os códigos e os suportes
utilizados pela comunicação.

35

Projeto

Reconhecer e articular os princípios básicos da criação de um
discurso.

15

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação
TIPOLOGIA DE ITENS

NÚMERO DE ITENS

Atividades de representação, discurso e
projeto.

2a5

COTAÇÃO POR ITEM
(EM PONTOS)

10 a 20

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 com clareza e rigor na expressão dos
conceitos; organização e desenvolvimento das ideias; adequação do vocabulário; capacidade de
análise, representação e criatividade (esta é expressa por um número inteiro). As questões sem
resposta são classificadas com zero pontos.

4. Material
O aluno deve ser portador do seguinte material:
– Lápis nº2; borracha; afia; transferidor; régua; esquadro.

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