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3º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 de Julho) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino 
básico da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2018,nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Material 
• Duração 
• Critérios gerais de classificação 

Objeto de avaliação 

A prova tem como referência o programa/ metas curriculares da disciplina e permite avaliar a 
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita (realização bidimensional) de duração 
limitada. 
 

• Axonometrias (Perspetiva Isométrica e Perspetiva Cavaleira). 
• Sistema Europeu de Representação. 
• Convenções e normas da Representação Técnica. 
• Escalas, traçados e cotas. 
• Elementos Visuais na Comunicação gráfica. 
•  Códigos de comunicação visual. 
•  Papel da imagem na comunicação.  
•  Símbolos, identidades e logótipos. 
•  A cor e os seus significados na comunicação de ideias/conceitos. 
•  Relação forma – fundo. 
• Técnicas e materiais. 

 
Caracterização da prova 

 Prova escrita 

A prova é constituída por dois grupos de questões: 

I Grupo 

1 questão (40 pontos) 

TIPOLOGIA DA QUESTÃO: 

- Questão de resposta prática rigorosa; 
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II Grupo 

2 questões (35 pontos + 25 pontos) 

TIPOLOGIA DAS QUESTÕES:  

- Questões de desenvolvimento de composição gráfica expressiva e comunicativa. 

- Questões de aplicação de técnicas de pintura (lápis de cor/ canetas de feltro). 

TOTAL 100 pontos 

Material 

As respostas são registadas em folhas próprias (papel de desenho, em formato A3, fornecidas pelo 
estabelecimento de ensino (modelo oficial). 

Para preenchimento do cabeçalho, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 
preta. 

São necessárias duas folhas de resposta, uma para cada item. Cada item é resolvido na face que 
apresenta o cabeçalho impresso. 

O examinando deve ser portador de: 

- lápis de grafite HB; 

- borracha branca;  

- afia lápis de caixa;  

- régua de 40cm;  

- esquadro (30º ou 45º);  

- transferidor;  

- compasso; 

- lápis de cor e marcadores;  

- outro material equivalente ao acima referido, habitualmente utilizado. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos mais 30 minutos de tolerância. 
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Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 
específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 
pontos. 

A classificação a atribuir ao Grupo I resulta da: 
- Aplicação dos códigos/normas de representação rigorosa. 
A classificação a atribuir ao Grupo II resulta da:  
- Adequação dos elementos gráficos; 
- Inter-relação dos elementos e organização do espaço proposto; 
- Expressividade / Comunicabilidade dos conceitos; 
- Domínio das técnicas utilizadas. 
 


