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 3.º Ciclo do Ensino Básico  

 

 

O presente documento visa divulgar informação relativa à prova de equivalência à 

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

em 2018, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação;  

• Características e estrutura;                   

• Critérios de classificação;               

• Material; 

• Duração. 

 

 

1. Objeto de avaliação 

- Representação rigorosa de objetos no espaço, num dos sistemas de representação, 

utilizando uma escala. 

- Composição de uma superfície bidimensional, aplicando princípios de organização 
formal.       

- Construção rigorosa de figuras geométricas planas elementares. 

- Aplicação de uma técnica de expressão plástica a grafite, lápis de cor e/ou 
marcadores. 

- Exploração conotativa da cor. 

- Aplicação dos elementos básicos da linguagem visual. 
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2.  Caracterização e estrutura  
 

A prova é escrita, dividida em dois grupos de resposta e cotada para 100 pontos: 

Grupo I – Representação rigorosa de objeto: 50 pontos  

 Grupo II – Representação expressiva: 50 pontos 

3. Critérios gerais de classificação 

- Aplica com rigor a representação técnica de formas; 

- Aplica com rigor os traçados geométricos; 

- Aplica uma escala de redução ou de ampliação; 
 
- Traça com rigor figuras geométricas elementares; 

 
- Representa de forma expressiva composições geométricas e não geométricas; 
 
- Aplica regras de comunicação visual; 

 
- Aplica a cor reconhecendo as suas propriedades e significados;  

- Explora plasticamente uma técnica de pintura. 

Na representação geométrica serão descontados pontos na ausência de traçados, na 

falta de rigor dos mesmos e nas medidas mal representadas.  

Na representação expressiva, serão descontados pontos nas composições 

incompletas, na falta de expressividade da exploração da técnica utilizada e na falta 

de organização formal dos vários elementos, na superfície bidimensional. 

4. Duração 

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

5. Material 

- A prova é realizada em folha formato A3, fornecida pela escola.  

- Deverá trazer, para a realização da prova, os seguintes materiais:   Lápis de grafite 

(várias durezas); Borracha; Afia; Compasso; Régua; Esquadros de 30 e 60 graus / 

“Aristo”; Papel vegetal; Material de pintura: lápis de cor e/ou marcadores. 


