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Ano Letivo 
2019/2020 

Informação-Prova de equivalência à frequência  
do Ensino Básico  

(De acordo com o artigo 12º da Portaria nº 102/2016  de 18 de outubro) 

Disciplina: 
Código: 

Educação Visual 
14 

Ano de Escolaridade: 9º ano  

Duração da Prova: 90 minutos + 30 minutos de tolerância  

 
 
1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova escrita de equivalência à frequência do 3.º Ciclo 

do Ensino Básico, da disciplina de Educação Visual, a realizar pelos alunos que se encontram abrangidos pelos 

diplomas legais acima mencionados. 

Este documento permite, ainda, conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 .Objeto de avaliação; 

 .Características e estrutura; 

 .Critérios gerais de classificação; 

 .Material; 

 .Duração. 

 

2. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais da disciplina de Educação Visual do 3º Ciclo em 

articulação com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, o Programa de Educação Visual do 

Ensino Básico (ajustamento), as Metas Curriculares de Educação Visual para o Ensino Básico e incide sobre as 

aprendizagens e competências definidas nos currículos nacional e regional, legalmente fixados. Avalia as 

competências e os conteúdos a elas associados e passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada, 

nos domínios da Apropriação e Reflexão, da Interpretação e Comunicação e da Experimentação e Criação. Tem 

em conta a organização do plano curricular da disciplina ao longo do 3º Ciclo do Ensino Básico, em particular a 

possibilidade de opção da mesma no 9º ano de escolaridade. 

 

Conteúdos 

A resolução da prova pode implicar a mobilização de aprendizagens inscritas no programa da disciplina, mas não 

expressas nesta informação: 

 

a) Módulo/padrão; princípios de translação, simetria e rotação; geometria das formas planas; 

b) Cor-pigmento/síntese subtrativa; cor-luz no ambiente; representação do espaço através da sobreposição, 

dimensão, cor, claro/escuro e gradação de nitidez; 

c) Estrutura/forma/função; estruturas naturais e artificiais; fatores que determinam a forma dos objetos; função 

principal; antropometria e ergonomia. 
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3. Características e estrutura 

A prova é composta por três grupos de resposta obrigatória, podendo cada um ser subdividido em 2 ou mais itens. 

Será cotada na escala percentual de 0 a 100 e posteriormente convertida na escala de níveis de 1 a 5. 

Os Grupos 1. e 2. serão cotados com 30 (trinta) cada e o Grupo 3. será cotado com 40 (quarenta), pelo que a 

cotação total da prova é de 100 (cem). 

 

O Grupo 1. inclui os conteúdos: a) Módulo/padrão; princípios de translação, simetria e rotação; geometria das 

formas planas. 

O Grupo 2. inclui os conteúdos: b) Cor-pigmento/síntese subtrativa; cor-luz no ambiente; representação do espaço 

através da sobreposição, dimensão, cor, claro/escuro e gradação de nitidez. 

O Grupo 3. inclui os conteúdos: c) Estrutura/forma/função; estruturas naturais e artificiais; fatores que determinam 

a forma dos objetos; função principal; antropometria e ergonomia. 

 

4. 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 e é expressa por um número inteiro. Em cada um dos grupos será 

avaliada a perceção, a representação, a expressão, as técnicas e materiais e a criatividade. A estes parâmetros 

corresponderá uma classificação que pode variar entre 6 (seis) e 10 (dez) na escala percentual, de acordo com a 

importância relativa que se entende adequada aplicar a cada um. 

 

5. Material autorizado 

Os materiais indicados permitem a realização da prova com qualidade e rigor, desde que se encontrem em boas 

condições de preservação e funcionamento. 

 

 .Lápis de grafite HB ou n.º 2 e B ou n.º 1 

 .Conjunto de 12 (doze) lápis de cor 

 .Borracha macia 

 .Afia-lápis 

 .Régua graduada, com um mínimo de 30 (trinta) centímetros 

 .Esquadro de 45º graduado 

 .Compasso 

 .Caneta ou esferográfica de tinta indelével, de cor preta ou azul 

 

A prova será realizada em folhas de papel de desenho (formato A3), de modelo oficial e fornecidas pela escola. 

Em cada folha de resposta só pode ser resolvido um exercício e só é permitido utilizar a face da folha que contém 

o retângulo de identificação impresso. 
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