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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 3º 

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 tem por referência o Programa de Educação Visual em vigor e pretende avaliar a 

aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em domínios do Programa da disciplina, passíveis 

de avaliação em prova prática de duração limitada.  

A prova avalia as aprendizagens nos seguintes domínios: 

- Conhecimento de termos e conceitos 

- Aplicação de técnicas e procedimentos 

- Realização de projetos 

Abrange os seguintes conteúdos: 

- Forma 

- Espaço 

- Luz/Cor 

- Projeções 

- Perspetiva 

- Escala 

- Comunicação 
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Características e Estrutura 

A prova é escrita e apresenta três grupos de itens: o primeiro é de resposta obrigatória, nos 

dois grupos seguintes (segundo ou terceiro) o aluno deverá optar apenas por um. 

 

Grupo I – Composição livre 

 Neste grupo pretende-se a execução de uma composição plástica em tamanho real, 

em papel de desenho, utilizando diversos materiais e técnicas. Cotação: 50 pontos. 

Grupo II – Desenho geométrico - Projeções 

 Neste grupo pretende-se a passagem de três vistas de uma peça para uma perspetiva 

axonométrica, numa escala de ampliação, utilizando os instrumentos específicos da 

disciplina. Cotação: 50 pontos. 

 

Grupo III – Desenho geométrico - Perspetiva 

Neste grupo pretende-se a passagem da perspetiva de uma peça para as três vistas 

principais, numa escala de ampliação, utilizando os instrumentos específicos da disciplina. 

Cotação: 50 pontos. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no quadro 1. 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

Para cada grupo de itens, atribui-se o seguinte peso para cada domínio: 

 

DOMÍNIOS CONTEÚDOS COTAÇÃO (%) 

Conhecimento de termos e conceitos 

 Forma 

 Espaço 

 Luz/Cor 

 Projeções 

 Perspetiva 

 Escala 

 Comunicação 

30% 

Aplicação de técnicas e procedimentos 

Luz/Cor 

 Projeções 

 Perspetiva 

 Escala 

 Comunicação 

40% 

Realização de projetos 

Forma 

 Espaço 

 Luz/Cor 

Comunicação / Expressão 

30% 
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Critérios Gerais de Classificação 

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

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

número inteiro. 

 

GRUPOS CONTEÚDOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

I 
(Obrigatório) 
Composição 

livre 

 

Forma 

Espaço 

Luz/Cor 

 
Comunicação / 

/ Expressão 

 
Utiliza a forma aplicando a relação figura/fundo 

Organiza os vários elementos visuais no espaço 

Utiliza a técnica da pintura com qualidade  
 
Comunica de forma expressiva na representação do 

movimento   

Utiliza procedimentos/técnicas coordenados e interligados 

para a realização de um trabalho. 

II 
Desenho 

geométrico   
- Projeções 

 

 

Forma 

Espaço 

Projeções 

 
Escala 

 
Comunicação 

 

 

Utiliza os materiais de desenho com rigor nos traçados 

Organiza os vários elementos visuais no espaço 

Aplica a representação do objeto no sistema pedido 
 
Aplica corretamente a escala  

Utiliza adequadamente codificações (linhas contínuas e 

tracejadas) 

III 
Desenho 

geométrico   
- Perspetiva 

 

 

Forma 

Espaço 

Perspetiva 

 
Escala 

 
Comunicação 

 

Utiliza os materiais de desenho com rigor nos traçados 

Organiza os vários elementos visuais no espaço 

Aplica a representação correta do objeto na perspetiva 
pedida 

Aplica corretamente a escala  

Utiliza adequadamente codificações (linhas contínuas e 
tracejadas) 
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Duração 

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

 

Material Autorizado  

Para a realização da prova são necessários diversos materiais/utensílios, da 

responsabilidade dos examinandos e do estabelecimento de ensino, tais como: 

Materiais e utensílios de que os examinandos devem ser portadores: 

 

Lápis de grafite, borracha, esquadro, régua de 50cm, transferidor, compasso, papel vegetal, 

papel para fazer colagens, tesoura, cola, pano de limpeza, lápis de cor e outro material de 

pintura de sua preferência (guaches, pastel ou canetas de feltro, por exemplo). 

 

 Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

 

 

 


