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Introdução 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 

2º Ciclo na disciplina de Educação Visual, a realizar em 2019, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação 

 

 

Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência a legislação em vigor, o Programa e as Metas Curriculares de 

Educação Visual do 2º Ciclo. 

A prova permite avaliar as aprendizagens nos domínios da técnica, representação, discurso e 

projeto. 

 

 

Caracterização da prova 

 

A prova é constituída por um conjunto de tarefas. 

As tarefas podem ter como suporte, por exemplo, imagens, textos e figuras. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Material 

 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta. 
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Não é permitido o uso de corretor. 

O uso do lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material de 

desenho. 

O examinando deve ser portador de:  

- lápis de grafite de diferentes graus de dureza (B, HB, 2H); 

- borracha; 

- afia-lápis; 

- régua 50 cm; 

- esquadro de 45º ou esquadro 60º;  

- transferidor;  

- compasso;  

- lápis de cor; 

- canetas de feltro. 

 

Duração da prova 

 

A prova tem a duração de 90 minutos a que acresce a tolerância de 30 minutos. 

 

Critérios gerais de classificação 

 

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

classificação apresentados para cada tarefa. 

Itens de construção (expressão gráfica) 

Na classificação a atribuir às diferentes tarefas, são considerados: 

 o domínio e a aplicação de princípios e regras de sistemas de representação, 

qualidade expressiva dos traçados e rigor de execução; 

 o domínio e a aplicação da cor; 

 o domínio dos diversos riscadores. 

 

Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada 

nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 15 de maio de 2019 

 


