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1 Informação  -  Prova  de  Educação  Visual  -  2º  ciclo
1.ª e 2.ª Fases

Prova Escrita e Prática

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência do 2º ciclo do ensino básico

da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2020 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos

de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. 

Deve ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o

Despacho n.º 15971/2012, de 14 de dezembro. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e das Metas

Curriculares de Educação Visual do 2º ciclo de Agosto de 2012, bem como, do programa da extinta disciplina

de Educação Visual e Tecnológica.

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

Prova de Equivalência à Frequência de Ed.Visual - Página 1 de 3

 

 



2. Objeto de avaliação 

A prova de equivalência tem por referência do programa de Educação Visual (2º ciclo) do ensino básico, e as

Aprendizagens Essenciais de Educação Visual do 2º ciclo.

A presente prova de frequência permite avaliar os seguintes objetivos gerais/competências:

- Conhecer materiais riscadores e respetivos suportes físicos;

- Saber utilizar os materiais básicos de desenho técnico;

- Dominar a aquisição de conhecimento prático;

- Compreender a geometria enquanto elemento de organização da forma;

- Entender o módulo como elemento gerador de uma estrutura padrão;

- Representar as suas ideias de forma criativa com imaginação;

- Explorar as qualidades expressivas dos materiais que utiliza;

- Conhecer a Teoria da Cor;

- Organizar espaços bidimensionais tendo em conta critérios de funcionalidade e equilíbrio visual;

- Representar através do desenho aquilo que idealiza;

- Executar corretamente registos cromáticos;

- Utilizar de forma expressiva nas suas composições os elementos definidores da forma.

3. Características e estrutura

Prova de carater teórico e prático está estruturada em três grupos. Os alunos podem recorrer a materiais

diversos,  tendo em atenção o que se propõe no enunciado.  Os itens podem envolver  a  mobilização de

conteúdos relativos a mais do que um dos conteúdos do programa de educação visual.

4. Critérios de classificação

A prova é cotada para 100 pontos. 

A classificação a atribuir resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação,

apresentados para  cada  item,  e  é  expressa  por  um número  inteiro  correspondente  a  uma determinada

pontuação.

Os critérios de classificação das respostas aos diferentes itens apresentam-se organizados por níveis de

desempenho descritos para cada parâmetro.
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Grupo I - 40%

- Saber utilizar os materiais básicos de desenho técnico.

- Dominar a divisão da circunferência em várias partes iguais.

- Identificar no ambiente ou nas construções humanas, elementos geométricos simples. 

- Representar corretamente traçados geométricos simples (traçados de linhas paralelas e perpendiculares).

- Utilização correta das normas do desenho técnico.

Grupo II – 30%

-  Identificar  cores  primárias  e  cores  secundárias,  cores  complementares  e  relações  de  branco/preto,
quente/fria, claro/escuro.
- Identificar a influência da textura ou da dimensão na perceção da cor.
- Aplicação dos elementos estruturais da linguagem plástica.
- Clareza no relacionamento dos vários elementos visuais.

Grupo III – 30%

- Identificar a posição relativa de objetos no espaço (objetos isolados, posição absoluta: horizontal, vertical,
oblíqua).
- Distinguir a importância da cor na construção do sentido das mensagens.
- Desenvolver capacidades de observação e compreensão do meio cromático envolvente.
- Expressividade na representação.
- Apresentação.
- Criatividade.

5. Material

2 folhas de papel cavalinho A3, uma caneta de ponta fina preta ou azul, um lápis nº2 ou HB, borracha, afia-
lápis, régua de 30 cm ou mais, esquadro, compasso e lápis de cor.  

6. Duração

 90 minutos +30 minutos de tolerância
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