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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Educação Visual  (Prova prática)                                     2021 

Prova 14 

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 

2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação;  

• Características e estrutura;                   

• Critérios de classificação;               

• Material; 

• Duração. 

Objeto de avaliação 

- Conhecer formas geométricas no âmbito dos elementos de representação.  

- Dominar a aquisição de conhecimentos geométricos. 

- Aplicar regras de representação gráfica convencional – desenho geométrico. 

- Dominar instrumentos de registo, materiais e técnicas de representação.  

- Compreender a noção de superfície e de sólido.  

- Compreender e realizar planificações geométricas de sólidos. 

- Aplicar contrastes de cor em produções plásticas: cores quentes, cores frias e 

cores complementares. 

- Relacionar elementos de organização e de suporte da forma.  

- Dominar a aquisição de informação intuitiva e estruturada.  

- Criar composições bidimensionais a partir da observação e da imaginação, 

utilizando expressivamente os elementos da forma. 

- Reconhecer o âmbito da arte contemporânea. 

 
2.  Caracterização e estrutura  
 

A prova é prática, dividida em três grupos de resposta:  

Grupo I – Representação rigorosa: traçados geométricos/pintura: 35pontos  



Informação-Prova 14                                                                                        Página 2 de 3 

 

Grupo II – Planificações/desenho geométrico: 30 pontos 

Grupo III - Representação expressiva – comunicação visual/pintura: 35 pontos 

Os itens/grupos de itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais 
do que um dos conteúdos /temas do programa. 
A prova é cotada para 100 pontos. 

A valorização relativa dos conteúdos/temas apresenta-se no Quadro 1 e 2. 

 

Quadro 1 – valorização dos domínios e conteúdos na prova 

Temas Conteúdos Cotação (em pontos) 

 

Domínios:  

Representação  

Técnica 

 

Estrutura  

Forma: qualidades 

formais, geométricas e 

expressivas 

Luz/cor 

 

Grupo I  

• Expressão gráfica-10 

• Originalidade-10 

• Aplicação de técnicas e 

procedimentos – 15 

 

Domínios:  

Representação  

Técnica 

 

Estrutrura 

Forma: qualidades 

geométricas 

Grupo II 

 

• Traçados geométricos - 20 

• Medição - 10 

 

Domínios:  

Representação 

Técnica 

Discurso 

 

Forma: qualidades 

formais e expressivas 

Luz/cor 

Grupo III  

• Composição formal - 10 

• Uso dos elementos da 

linguagem visual - 10 

• Criatividade - 10  

• Técnica - 5 

                                                                                                                Total-100 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

 

Grupo I  

Este grupo apresenta itens de traçados 

geométricos, expressão gráfica e pintura 

 

Grupo I – 3 itens 

Grupo I  

1. 

a) - 10 

b) - 10 

c) - 15 

  Grupo II  
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Grupo II 

Itens de construções geométricas 

 

Grupo II – 1 item 2  

30 

 

Grupo III 

Itens de composição formal, expressão 

gráfica e pintura. 

 

Grupo III – 2 

itens 

Grupo III  

a) 20 

b) 15 

 

         

3. Critérios gerais de classificação 

- Domínio dos diversos materiais e técnicas; 

- Capacidade de análise e de representação; 

- Domínio e aplicação de princípios e estratégias de composição e de estruturação na 

linguagem plástica, compreendendo a intencionalidade do aluno na organização dos 

elementos funcionais, plásticos e cromáticos; 

- Capacidade de síntese e de transformação: gráfica e invenção; 

- Coerência formal e concetual das formulações gráficas produzidas. 

Na representação geométrica, será descontado: a ausência de traçados, a falta de 

rigor dos mesmos e medidas mal representadas.  

Na representação expressiva, será descontado: composições incompletas, falta de 

expressividade na exploração da técnica utilizada, 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 pelo estabelecimento de ensino.  

- 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. 


