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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO VISUAL  2019 

Prova 03                                                                                                                    Tipo de prova: Prática 

2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelos Decreto-Lei n.º 

91/2013, de 10 de julho, Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro e do Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 

de abril) e Despacho Normativo nº 3-A/2019. 

 

Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 2º 

ciclo, da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2019, e dá a conhecer os seguintes aspetos 

relativos a cada uma das componentes da prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura da prova; 

 Critérios de classificação; 

 Material autorizado; 

 Duração. 

 

 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Educação Visual e permite avaliar 

a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada, incidindo sobre os 

seguintes domínios/subdomínios: 

 

 
TÉCNICA 
 
REPRESENTAÇÃO 
 
DISCURSO 
 
PROJETO 
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Características e estrutura da prova 

 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 

disciplina. 

A prova é realizada no material facultado pela escola. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

É constituída por dois grupos correspondentes aos quatro domínios que vão ser avaliados.   

A valorização relativa de cada um dos domínios apresenta-se no Quadro 1. 

 

 

Quadro 1 – Valorização relativa dos domínios 

 

Domínios 
Cotações 

(em pontos) 

TÈCNICA 25 

REPRESENTAÇÂO 25 

DISCURSO 25 

PROJETO 25 

 

 

Componente prática 

A prova é constituída por dois grupos que integra o desenho e a pintura. 

A distribuição da cotação apresenta-se no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Distribuição da cotação por domínios 

 

Grupos Domínios 
Cotação  

(em pontos) 

I e II Técnica / Representação / Discurso / Projeto  100 

 

Os domínios Técnica, Representação, Discurso e Projeto integram os itens desenho e pintura. 
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Material 

Material requerido ao aluno: 

- Lápis de grafite nº 1, 2 e 3; 

-Lápis de cor; 

-Marcadores; 

- Esquadro; 

-Régua 40 cm; 

- Borracha branca; 

- Apara – lápis; 

 

O suporte para a prova e demais material necessário serão disponibilizados pela Escola. 

 

Duração da prova 

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

 

 

Critérios gerais de classificação 

 

Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho ou por etapas. 

A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma dada pontuação. A classificação 

resulta da pontuação do nível de desempenho em que forem enquadradas e da aplicação dos 

critérios de desvalorização definidos para situações específicas.  


