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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo  

do ensino básico da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2021, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Objeto de avaliação; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova prática tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais de Educação Visual, do terceiro ciclo do Ensino Básico. Esta requer na 

realização das tarefas a presença de um júri que, em tempo real, observa e regista o desempenho 

do aluno. 

A prova avalia as competências e os conteúdos a elas associados passíveis de avaliação em prova 

prática, a saber: 

A) Competências 

 

• Domínio na representação de formas reais ou imaginadas – destrezas necessárias à 

representação rigorosa, complementando-as com representações em projeções e em 

perspetiva; 

• Conhecimento e sapiência na aplicação da representação gráfica do espaço; 

• Reconhecer o desenho como um meio para a representação expressiva e rigorosa de formas; 

• Criação de composições a partir de observações diretas e de realidades imaginadas, utilizando 

os elementos e os meios da expressão visual; 

• Desenvolvimento de capacidades de observação e interpretação do espaço real; 

• Compreensão dos efeitos da cor e da luz na perceção do mundo envolvente. 

 

B) Conteúdos 

 

• Geometria - Representação técnica de objetos (Axonometria, Método Europeu, Perspetiva 

Cónica); 

• Elementos da Linguagem Visual (Relação forma/fundo; Volume; Luz/Cor; Textura); 

• Técnicas de Expressão. 
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2. Caracterização da prova 

Prova Prática cuja resolução implica a manipulação de materiais e instrumentos e que incide sobre 

o trabalho prático produzido. A prova é constituída por dois grupos práticos obrigatórios, contendo 

três tarefas que seguem um conjunto de orientações para a concretização do trabalho, através das 

quais será avaliado o desempenho do aluno tendo em conta os indicadores de competências atrás 

mencionadas. 

O primeiro grupo é composto por dois itens, que requer resolução gráfica rigorosa a lápis. 

O segundo grupo é constituído por um item de desenho de observação. 

A classificação da prova é expressa numa escala de 0 a 100 pontos. 

 

Item 1 
Traçado das vistas de uma figura tridimensional. 

Item 2 
Representação técnica de um sólido. 

Item 3 
Conceção de um objeto por observação. 

 

3. Critérios gerais de classificação  

Quadro de valorização dos conteúdos na prova 

Conteúdos Valor 

Item 1 25 pontos 

Item 2 25 pontos 

Item 3 50 pontos 

 

A classificação a atribuir a cada tarefa resulta da aplicação dos seguintes critérios: 

• Rigor no domínio e manuseamento dos instrumentos de trabalho;  

• Cumprimento das orientações das tarefas; 

• Rigor na execução dos traçados lineares e geométricos; 

• Inter-relação dos elementos visuais na organização formal; 

• Expressão criativa; 

• Domínio de meios técnicos. 

 

4. Material  

A prova é realizada em folhas de papel de formato A3, fornecidas pela escola. 

O examinando deve ser portador de: 

• caneta; 

• lápis de grafite preto, nºs 1 e 4; 

• borracha; 

• régua de graduação não inferior a 40 cm; 

• esquadros de 30/60 e 45; 

• transferidor; 

• Compasso; 

• apara-lápis; 

• material para colorir (lápis e marcadores de cor). 

 

5. Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos, mais 30 minutos de tolerância. 


