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INFORMAÇÃO | EXAME 

DATA: 2019/2020 

Prova de Equivalência à Frequência de: Educação Visual 

Código da Prova: 03 

Modalidade da Prova: PRÁTICA 

2º Ciclo do Ensino Básico: 6º Ano 

 

1- Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março e o programa homologado de 

Educação Visual e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática. 

A prova avalia as aprendizagens definidas para o final do 2.º ciclo, enquadradas em domínios do programa da 

disciplina. 

A) Conhecimentos e Capacidades 

Domínios conceptual e procedimental 

B) Conteúdos 

A valorização relativa dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1 

 

Quadro 1 – Valorização dos Domínios da Prova 

 

 

2- Caracterização da prova 

A prova é constituída por 2 grupos. 

A prova é realizada no enunciado e em folha fornecida pela escola. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como por exemplo, textos, tabelas e figuras. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas do Programa ou à sequência dos conteúdos. 

Em cada grupo, além dos domínios em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros domínios. 

A prova é cotada em 100 pontos. 

A valorização dos domínios da prova apresenta-se no Quadro 1. 

TEMA / UNIDADE TÍTULO COTAÇÃO 

 

REPRESENTAÇÃO 

E 

EXPRESSÃO 

 

Desenho rigoroso/representação técnica: 

- Figuras geométricas 

- Cor 

40 

 

REPRESENTAÇÃO 

E 

EXPRESSÃO 

LINGUAGEM 

E 

GRAMÁTICA VISUAL 

 

Mensagem Visual e Projeto Gráfico. 

 

60 
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A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 
Escolha múltipla 

Verdadeiro/ Falso 
4 20 

Itens de construção Construção geométrica 2 20 

Itens de expressão gráfica  

Rigor 

Domínio das técnicas 

Criatividade 

1 60 

 

3- Critérios gerais de classificação 

Grupo I 

 

40 pontos 

 Aplicação dos conhecimentos 20 

Domínio dos materiais e técnicas utilizadas 20 

Grupo II 

 

60 pontos 

 
Domínio da linguagem visual 30 

Domínio dos materiais e técnicas utilizadas 30 

 

TOTAL                                                     

 

            100 pontos 

 

4- Material 

Apenas é permitido, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.  

O uso de lápis de grafite só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material de desenho.  

O aluno deve ser portador do seguinte material:   

 Régua de 30 cm; Esquadro;  

 Compasso;  

 Borracha branca;  

 Lápis HB; Lápis de cor (mínimo 12 cores); Afia- lápis;  

 Guache, Godés, pincéis  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5- Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos + 30 minutos de tolerância. 

 

O Coordenador de Área Disciplinar 

                                                                                                             Jorge Robalo Pedro 


