INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
EDUCAÇÃO VISUAL

2020

Prova 03
………………………………………………………………………………………………….
2.º Ciclo do Ensino Básico (Despacho normativo 3-A/2020, de 5 de março)
O presente documento divulga a informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 2º ciclo da
disciplina de Educação Visual.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
• Objeto de avaliação;
• Caracterização da prova;
• Critérios gerais de classificação;
• Material;
• Duração.

Objeto de Avaliação
A prova tem por referência o Programa de Educação Visual do Ensino Básico e as Metas Curriculares de
Educação Visual e permite avaliar os conteúdos enquadrados nos domínios do programa da disciplina,
nomeadamente: Representação.

Características e Estrutura
Prova prática que apresenta II grupos.
Alguns itens abrangem mais do que um domínio temático.
Os itens estão organizados segundo um domínio de referência: Representação .
Alguns itens têm informação fornecida por meio de diferentes suportes (figuras, textos).
A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1.
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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 com clareza e rigor na aplicação correta dos traçados, das
técnicas, representação e criatividade (esta é expressa por um número inteiro). As questões sem resposta são
classificadas com zero pontos.
Quadro 1 – Valorização dos domínios na prova
Domínios

Objetivos gerais

Grupo I

Compreender a geometria enquanto elemento de
organização da forma.
Conhecer as interações dos objetos no espaço.

Representação

Nº de
Questões

(Geometria)

Grupo II
Representação
(Módulo/Padrão)

Cotações

1

50 pontos

1

50 pontos

Compreender a geometria enquanto elemento de
organização da forma.
Explicar a estrutura como suporte da forma
Dominar a representação como instrumento de registo.

100

Quadro 2 – Tipologia e cotações
Tipologia dos itens

Cotações

Total

Grupo I
Representação

Construção

50

50%

Grupo II

Construção

50

50%

Representação
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Duração
A duração da prova é de 90 minutos + 30 minutos de tolerância.

Material Autorizado
O aluno deve ser portador do seguinte material:
Esferográfica azul ou preta;
Lápis de grafite;
Lápis de cor;
Canetas de feltro
Borracha;
Afia;
Régua/ Esquadro;
Cola.
- Não é permitido o uso de corretor
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