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Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2º 

Ciclo da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2020, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação  

 Características e Estrutura 

 Critérios Gerais de Avaliação 

 Duração 

 Material Autorizado 

 

Objeto de avaliação 

A prova avalia as aprendizagens nos seguintes domínios: 

- Conhecimento de conceitos, técnicas e procedimentos  

- Aplicação de técnicas e procedimentos 

- Conceção e execução de projetos 

 Abrange os seguintes conteúdos: 

- Espaço 

- Geometria 

- Forma 

- Estrutura 

- Cor 

- Medida 

- Comunicação 

 

Características e estrutura 

A prova apresenta três grupos de itens: 

     Grupo III - Elaboração de projeto 

      Neste grupo pretende-se a execução de um projeto em papel de desenho, 

utilizando os instrumentos específicos da disciplina. 
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     A estrutura da prova sintetiza-se no quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

DOMÍNIOS CONTEÚDOS COTAÇÃO (%) 

I GRUPO 

Geometria 

Domínios: 

- Conhecimento de conceitos, técnicas e procedimentos; 

- Aplicação de técnicas e procedimentos. 

Geometria 

Medição 
30% 

II GRUPO 

Estudo da cor 

Domínios: 

- Conhecimento de conceitos, técnicas e procedimentos; 

Cor 20% 

III GRUPO 

Elaboração de projeto 

Domínios: 

- Conhecimento de conceitos, técnicas e procedimentos; 

- Aplicação de técnicas e procedimentos; 

- Conceção e execução de projetos. 

Espaço 

Geometria 

Forma 

Estrutura 

Cor 

Medida 

Comunicação 

50% 

 

Critérios gerais de classificação 

 

A classificação a atribuir a cada resposta/etapa resulta da aplicação dos critérios 

gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa 

por um número inteiro. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas 

com zero pontos. 

Serão atribuídas cotações intermédias, definidas, questão a questão, na prova de 

equivalência à frequência, consoante o grau de correção na aplicação dos diferentes 

conteúdos.  
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GRUPOS CONTEÚDOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

I 

Geometria 

Geometria 

Medição 

 

Responde corretamente às questões teóricas formuladas; 

Efetua medições com rigor, ao milímetro; 

Utiliza os traçados geométricos na resolução do problema; 

Executa utilizando o material adequado;  

Executa com rigor, apresentando a prova limpa. 

II 

Estudo da cor 
Cor Responde corretamente às questões teóricas formuladas. 

III 

Elaboração de 

projeto 

Espaço 

Geometria 

Forma 

Estrutura 

Cor 

Medida 

Comunicação 

Organiza o espaço na folha de prova; 

Relaciona a forma com a estrutura; 

Executa medições rigorosas, até um milímetro de desvio; 

Pinta, respeitando os critérios de harmonia cromática; 

Aplica corretamente a técnica de pintura; 

Executa com rigor, apresentando a prova limpa. 

 

 

Duração 

 

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

 

Material autorizado 

O exame é realizado na folha de enunciado. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Para a realização do exame são necessários diversos materiais/utensílios, de que os 

examinandos devem ser portadores, tais como: esferográfica de tinta indelével azul ou 

preta, lápis de grafite, borracha, afiadeira, esquadro, régua de 50cm, compasso, lápis de cor 

e marcadores. 

 

 

 


