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Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Básico 

INFORMAÇÃO PROVA DE EDUCAÇÃO VISUAL                                                                            2017 

9º ANO DE ESCOLARIDADE (DECRETO-LEI N.º 139 / 2012, DE 5 DE JULHO) 

Prova 14 (Prova escrita) 

Duração: 90 minutos + 30 minutos de tolerância. 

1.ª fase / 2ª fase 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Currículo Nacional do Ensino Básico e o Programa de Educação 

Visual em vigor. 

A prova desta disciplina avalia as aprendizagens e os conteúdos a ela associados, no âmbito 

do Programa da disciplina para o 3.º ciclo do Ensino Básico. Os objetivos gerais/descritores 

de desempenho enunciados foram selecionados e formulados no sentido de serem passíveis 

de avaliação em prova prática de duração limitada. 

Caraterização da prova 

A prova está cotada para 100 pontos, terá um tema-base e será estruturada em dois grupos: 

Grupo I - Desenho de observação ou execução de representação ou representações 

rigorosas.  

Grupo II -  Representação e/ou conceção de expressão mais livre e criativa, no domínio do 

Design ou da expressão livre. 

 

 



Página 2 de 2 

 

Critérios de classificação 

GRUPO I  (2 itens)           ( 25+25 ) 50 pontos    GRUPO II (1 item)                  50 pontos 

 

- Compreensão do enunciado. 

- Enquadramento e apresentação. 

- Representação correcta. 

- Normas, convenções e rigor do traçado. 

- Domínio gráfico e estético dos meios de registo 

 

 

 

- Compreensão do enunciado  

- Enquadramento e apresentação. 

- Estrutura/Concepção 

- Solução cromática e formal. 

- Rigor e domínio dos meios de registo. 

- Técnicas e materiais. 

 

 

Critérios de desvalorização 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. No 

entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for 

possível identificar, inequivocamente, o item a que diz respeito. 

 

Material 

Disponibilizado pela escola Da responsabilidade do examinando 

 

- 2 Folhas de Prova A3 com cabeçalho. 

- Folhas A4 para estudos. 

 

- Lápis n.º 1,2 e 3 ou Lapiseira/s com minas B, HB e H 

- Régua 50 cm 

- Esquadros de 30° e 45° 

- Compasso 

- Transferidor 

- Borracha 

- Afiador de minas e/ou lápis 

- Papel vegetal  

- Material de Cor (lápis). 

 

Duração 
A prova terá a duração de 90 minutos, acrescida de uma tolerância de 30 minutos. 


