INFORMAÇÃO – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
EDUCAÇÃO VISUAL
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Maio de 2022
Tipo de Prova:Prática

3 º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º Ciclo da
disciplina de Educação Visual , a realizar em 2022, nomeadamente:
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Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor da disciplina de Educação Visual do Ensino
Básico, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração limitada.

Caracterização da prova
A prova é constituída por 2 exercícios práticos.
- Grupo I – Questão 1.1 e questão 1.2
- Grupo II – Questão 1
No primeiro grupo será avaliado o enquadramento na folha, o cumprimento da estrutura modular
proposta, o domínio técnico do desenho de expressão gráfica livre, a criatividade e sentido estético,
aplicação correta da cor e, ainda a expressividade da composição. Cada questão terá a cotação de
25 pontos.
No segundo grupo será avaliada a apresentação e colocação das vistas, o rigor das medidas, a
aplicação das normas dos traçados geométricos, a posição correta das vistas do sistema de
representação, o enquadramento e colocação do desenho no papel com equilíbrio. Esta questão
será cotada com 50 pontos.

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios
específicos de classificação.
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Grupo I
Questão 1
Enquadramento na folha - 5 pontos
Cumprimento da estrutura modular proposta - 10 pontos
Domínio técnico do desenho de expressão gráfica livre - 10 pontos
Questão 2
Criatividade e sentido estético - 10 pontos
Aplicação correta da cor - 10 pontos
Expressividade da composição - 5 pontos
Grupo II
Apresentação e colocação das vistas - 15 pontos
Rigor das medidas - 5 pontos
Aplicação das normas dos traçados geométricos - 5 pontos
Posição correta das vistas do sistema de representação - 20 pontos
Enquadramento e colocação do desenho no papel com equilíbrio - 5 pontos

Material
Não será permitido a troca de materiais entre alunos.
Os alunos devem trazer para a realização da prova o seguinte material:
- Lapiseira ou porta minas 0,3 ou 0,5 H ou lápis de grafite HB
- Esferográfica azul ou preta
- Borracha
- Transferidor
- Régua 40/50cm
- Esquadro técnico
- Lápis de cor ou marcadores (mínimo 12 cores)
- Compasso
- Folha de papel de arquitecto (A4)

Duração
90 + 30 minutos de tolerância
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