
Página 1 de 3 

 

 
 

 

Informação - Prova de Equivalência à Frequência 

Disciplina de Educação Visual                                                2 º Ciclo do Ensino Básico  

Ano letivo 2019/2020 
 
 

 

 

 

 

1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova do 2.º Ciclo do ensino básico da disciplina 

de Educação Visual, a realizar este ano letivo de 2019/2020 pelos alunos que se encontram abrangidos 

pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, para os níveis de ensino 

ainda abrangidos por este normativo, com as devidas atualizações ocorridas, bem como tendo em conta a 

Portaria n.º223-A/2018, de 3 de agosto, a Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto e a Portaria n.º 235-

A/2018, de 23 de agosto para os anos abrangidos pelas novas matrizes curriculares e, tendo em atenção o 

Decreto-Lei n.º 54 de 6 de julho para todos os ciclos e níveis de ensino. Devem também ser consideradas 

as indicações constantes do Despacho Normativo nº 3-A/2020 de 05 de março, do Despacho Normativo 

n.º 5754-A/2019 de 18 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de abril e, de igual modo, 

o Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de abril e Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho e demais 

legislação complementar a considerar. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à Prova:   

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura, 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração.  
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2. Objeto de avaliação: 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais e o Perfil do Aluno, definidas para o 2.º ciclo do 

Ensino Básico, na disciplina de Educação Visual. 

Estas incidem sobre os domínios: 

 Apropriação e reflexão 

 Interpretação e comunicação 

 Experimentação e criação 

 

3. Características e estrutura: 

Prova prática, cuja resolução implica a manipulação de materiais e instrumentos e que incide sobre o 

trabalho prático produzido. A prova é constituída por duas tarefas obrigatórias 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: capacidade da representação gráfica bidimensional; utilização de traçados 

geométricos na construção do espaço; representação técnica de formas; aplicação de traçados 

geométricos; capacidade criativa; domínio da linguagem visual; registo cromático e utilização de 

diferentes técnicas de expressão. 

 

Cotações em pontos 

Tarefa 1 50 pontos 

Tarefa 2 50 pontos 

Total: 100 pontos 

 

4. Critérios de classificação: 

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

a) rigor no domínio e manuseamento dos instrumentos de trabalho;  

b) cumprimento das orientações das tarefas; 

c) rigor da execução dos traçados lineares; 

d) rigor da execução dos traçados geométricos; 

e) inter-relação dos elementos visuais na organização formal; 

f) expressão criativa; 

g) domínio de meios técnicos; 

h) apresentação, organização e asseio da prova. 

A classificação final corresponde à soma aritmética, arredondada às unidades, das classificações das duas 

tarefas expressas em escala percentual de 0 a 100, convertida na escala de 1 a 5. 

 



Página 3 de 3 

 

5. Material: 

Material a fornecer pelo estabelecimento de ensino:  

- folhas de papel “ tipo cavalinho” , formato A3;  

- folhas de papel “ tipo cavalinho” , formato A4;  

- tesoura; 

- cola.  

Materiais e utensílios de que o examinando deve ser portador: 

- Caneta preta ou azul, lápis, borracha, afia, compasso, régua de 50 cm, esquadro, lápis de cor, 

marcadores, pastel de óleo ou lápis de cera. 

 

6. Duração da prova: 

A duração da prova é de 90 minutos + 30 minutos de tolerância. 


