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Informação-Prova de Equivalência à Frequência 

Disciplina: Educação Visual                                                                                                                                                            Tipo de Prova: Escrita 

3 º Ciclo do Ensino Básico                                                                                                                                                 Duração: 90 + 30 de tolerância 
 

Objeto de Avaliação: A prova tem por referência o Programa 

e Metas Curriculares do Ensino Básico e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração 

limitada. 

Características e estrutura da prova 
Critérios gerais de classificação 

Material 

autorizado 

Domínios Conteúdos Caracterização da prova 
Tipologia dos 

itens 

Nº de 

itens 
Cotação 

(em pontos) 

Técnica 7 - 
OBJETIVO GERAL 
(3): 
Relacionar sistemas 
de projeção e 
codificação na criação 
de formas. 
Projeto P8 - 
OBJETIVO GERAL 
(13): 
Aplicar princípios 
básicos da Arquitetura 
na resolução de 
problemas. 
Projeto P9 - 
OBJETIVO GERAL 
(12): 
Aplicar princípios 
básicos da Engenharia 
na resolução de 
problemas. 
 
Representação R7- 
OBJETIVO GERAL 
(6): 
Reconhecer o papel 
do desenho expressivo 
na representação de 
formas. 
Representação R8- 
OBJETIVO GERAL 
(6): 
Relacionar elementos 
de organização e de 
suporte da forma. 
Técnica7 - OBJETIVO 
GERAL (2): 
Conhecer formas 
geométricas no âmbito 
dos elementos da 
representação. 

. Sistemas de Projeção: 
   . Sistema Europeu 
   . Perspetivas Axonométricas: 
      . Isométrica 
      . Dimétrica 
      . Cavaleira 
  
. Escala 
. Cotagem 
 
. Áreas da Arquitetura 
 
. Áreas da Engenharia 
 
 
 
 
. Proporção do rosto e/ou figura  
  humana 
 
. Módulo e Padrão 
 
. Organização formal do padrão 
   
. Formas geométricas 
  (polígonos, espirais, ovais e  
   óvulos e arcos) 
 
. Design 
 
 
 
 
 
. Arte contemporânea  
  . arte abstrata e figurativa, em criações  
    plásticas (pintura, instalação e  
    sitespecific, arte da terra (landart) 
    performance/arte do corpo) 

. A prova é constituída por três 
grupos de resposta obrigatória. 
. A cotação total da prova é de 
100 pontos 
. O tempo recomendado para 
cada grupo é de 30 minutos. 
. A prova inclui itens de 
construção. 
. Alguns dos itens/grupos podem 
envolver a mobilização de 
aprendizagens relativas a mais do 
que um dos temas/unidades do 
Programa. 
. A sequência dos itens pode não 
corresponder à sequência de 
apresentação dos 
temas/unidades no Programa. 
 
Grupo I 
1. Construção de um objeto 
segundo um dos Sistemas de 
Projeção, aplicação da escala, 
cotagem e normalização de 
traços. 
2 e 3 – Itens de resposta curta. 
 
Grupo II 
 
4. Construção de um módulo/ 
padrão com formas geométricas, 
segundo a organização formal. 
 
5. Desenho expressivo da 
proporção do rosto ou da figura 
humana. 
 
6. Solução criativa numa das 
áreas do Design. 

Item de construção -
representação rigorosa 
teórico/prática 
 
Item de resposta curta  
 
Itens de construção -
representação rigorosa 
e expressiva 
 
Itens de construção -
representação 
expressiva 

 

Três 
Grupos 
e 
9 Itens 

I Grupo 
40 pontos 
 
II Grupo 
25 pontos 
 
III Grupo 
20 pontos 
 
Rigor  
Técnicas 
Expressividade
/Criatividade 
(a avaliar nos 
três grupos) 
15 pontos 

Sistemas de Projeção 
 
Escala 
 
Cotagem 
 
Normalização de traços 
 
Arquitetura 
 
Engenharia 
 
Módulo e padrão 
 
Organização formal do padrão 
 
Construção das formas geométricas 
 
Proporção do rosto e/ou figura humana 
 
Design 
 
Arte contemporânea abstrata e/ou figurativa 
 
Composição (profundidade, sobreposição, 
claro/escuro, nitidez, peso visual das formas) 
 
Cor 
 
Fotografia 
 
Rigor 
 
Técnicas 
 
Expressividade/Criatividade 

O examinando pode 

usar o seguinte 

material: 

 

. Esferográfica preta 

ou 

  azul de tinta indelével 

. Lápis ou lapiseira     

  de minas de grafite 

. Borracha 

. Compasso 

. Régua 

. Esquadros 

. Transferidor 

. Material para colorir 

  (à escolha entre os  

  seguintes materiais: 

   . lápis de cor 

   . canetas de feltro 

   . cores de cera) 

 

  



 

 

 

Objeto de Avaliação: A prova tem por referência o Programa 

e Metas Curriculares do Ensino Básico e permite avaliar a 

aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração 

limitada. 

Características e estrutura da prova 
Critérios gerais de classificação 

Material 

autorizado 

Domínios Conteúdos Caracterização da prova 
Tipologia dos 

itens 

Nº de 

itens 
Cotação 

(em pontos) 

Projeto P7 - 
OBJETIVO GERAL 
(14): 
Aplicar princípios 
básicos do Design na 
resolução de 
problemas. 
 
Reconhecer o âmbito 
da arte 
contemporânea. 
- 
 
Representação 8 - 
OBJETIVO GERAL 
(5): 
Conhecer elementos 
de expressão e de 
composição da forma 
Técnica T8 
 
OBJETIVO GERAL 
(3): 
Distinguir 
características e 
diferenças entre a 
síntese aditiva e a 
síntese subtrativa. 
 
Representação R7- 
OBJETIVO GERAL 
(5): 
Dominar instrumentos 
de registo, materiais e 
técnicas de 
representação. 
Representação 7 - 
OBJETIVO GERAL 
(7): 
Aplicar tecnologias 
digitais como 
instrumento de 
representação. 
 

. Composição (profundidade,  
   sobreposição, cor, claro/escuro,  
   nitidez, peso visual das formas:  
   situação, dimensão, textura, movimento) 
 
.  Utilização correta dos materiais e  
    técnicas de representação (lápis de cor  
    ou marcadores ou lápis de cera) 
. Fotografia (teoria) 
 

Grupo III 
 
7 - Esboço de forma para uma 
produção plástica - arte abstrata 
ou figurativa 

 
-pintura, instalação e sitespecific,  
arte da terra (landart), 
performance/arte do corpo, tendo 
em conta os elementos da 
composição visual. 
 
8 - Aplicação de contrastes de 
luz-cor. 
 
9- Identificação dos elementos de 
uma fotografia. 
Nota: 
. O Rigor, a Técnica e a 
Expressividade/ Criatividade 
serão avaliados em todos os 
grupos. 
 

    .  As respostas são 
registadas uma folha 
fornecida pela escola. 
 
. Não é permitido o uso 
de corretor. 
 


