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INFORMAÇÃO-PROVA 

Educação Visual                                                                           2020 

Prova 03  

2.o Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do ensino básico da 

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

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração 

• Critérios gerais de classificação 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor para os 5.º e 6.º anos (Programa e 

Aprendizagens Essenciais). A prova permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

prática de duração limitada, incidindo sobre o domínio da terminologia específica, sobre a compreensão 

e a aplicação dos conceitos constantes nos conteúdos programáticos e sobre os conhecimentos e 

capacidades que constam nas Aprendizagens Essenciais, nomeadamente: 

 

Domínios e objetivos 

Técnico 

 Dominar materiais básicos de desenho técnico 

Representação 

 Compreender a geometria enquanto elemento de organização da forma 

 Dominar a representação bidimensional 

Projeto 

 Reconhecer princípios básicos da criação de um discurso. 

 Dominar atividade coordenadas e interligadas, para a realização de um projeto. 

 

Descritores de desempenho 
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Técnico 

 Representar corretamente traçados geométricos simples. 

Representação 

 Representar corretamente traçados geométricos simples 

Projeto 

 Articular elementos do discurso gráfico. 

 Desenvolver capacidades para a procura da melhor solução. 

 

Caracterização da prova 

Prova prática. Constituída por duas partes, parte I e parte II. A primeira parte é constituída por duas 

alíneas representando cada uma 25 pontos. A parte dois é constituída por três alíneas totalizando 50 

pontos. 

Domínios Descritores Cotação (em pontos) 

Técnica  

 

Representação 

 

Projeto  

 

Projeto 

 

Representação 

 Compreender a geometria enquanto elemento de 

organização da forma 

 Representar corretamente traçados geométricos simples. 

 Articular elementos do discurso gráfico. 

 Desenvolver capacidades para a procura da melhor solução. 

 Representar corretamente traçados geométricos simples. 

 Explorar relações entre a parte interna e a superfície de um 

objeto 

 

 

Grupo I  - 1 (50 pontos) 

 

 

Grupo II -  (50 pontos) 

 

 

 

 

Material 

Lápis HB nº2; borracha; afia-lápis; régua de 40 ou 50 cm; compasso, esquadro, 12 Lápis de cor, lápis 

de cera ou pastel de óleo. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 Minutos + 30 minutos de tolerância 

 

Critérios gerais de classificação 

- Adequação da solução apresentada à proposta do enunciado. 
- A interligação entre a mensagem e a imagem. 
- A importância do entendimento entre emissor e recetor. 
- Expressividade e criatividade demonstradas. 
- Qualidade de execução nos traçados geométricos. 
- Capacidade de comunicação de ideias através da linguagem visual. 
- Qualidade na execução do desenho e técnicas utilizadas. 
- Organização dum espaço bidimensional com qualidade na mensagem. 


