
                                                                                                           
Ano letivo de 2019-2020  

Informação-prova 
Prova de Equivalência à Frequência 

NOME DA DISCIPLINA: Educação Visual  -    Prova Prática   -     Código da prova: 14           
3.º Ciclo do Ensino Básico - 9ºano – 1ª e 2ª fases 

Duração da prova: 90  minutos  
Tolerância: 30  minutos  

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho;   Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril;   Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho;   
Despacho normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março;  Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de  13 de abril 

 
 
 
A prova tem por referência as Metas Curriculares do 3º Ciclo, para a disciplina de Educação 
Visual, em vigor e as Aprendizagens Essenciais.  
A prova avalia a aprendizagem nos diferentes DOMÍNIOS, OBJETIVOS E DESCRITORES DE 
DESEMPENHO numa perspetiva de continuidade e de consolidação relativamente às diferentes 
aprendizagens ao longo do terceiro ciclo do ensino básico.  
Os alunos realizam obrigatoriamente uma prova prática de 90 minutos, com uma tolerância 
de 30 minutos. 
  
 

A.  Objeto de avaliação –valorização na prova 
Execução e identificação correta de axonometrias; 
Domínio da linguagem gráfica rigorosa; 
Compreensão do desenho como meio de representação expressiva e rigorosa de formas e 
volumes; 
Compreensão e aplicação correta de escalas; 
Utilização da cor numa composição plástica (valor psicológico e valor expressivo, os valores 
cromáticos); 
A capacidade de expressão, a criatividade e o domínio dos materiais e técnicas utilizadas. 
Adequação dos materiais à proposta. 
A expressividade do desenho, a organização do campo visual. 
 
  B.  Domínios   
•  Técnica;  
•  Representação;  
• Discurso;  
•  Projeto; 
•  Apropriação e Reflexão;  
•  Interpretação e Comunicação;  
•  Experimentação e Criação. 
 

C.  Objetivos e conteúdos 
- Técnica 7  
OBJETIVO GERAL (1): Diferenciar materiais básicos de desenho técnico na representação e 
criação de formas. 
OBJETIVO GERAL (3): Relacionar sistemas de projeção e codificação na criação de formas. 
- Representação 7 
OBJETIVO GERAL (5):  Dominar instrumentos de registo, materiais e técnicas de 
representação. 
OBJETIVO GERAL (6):  Reconhecer o papel do desenho expressivo na representação de formas. 
- Discurso 7  
OBJETIVO GERAL (11):  Compreender e realizar planificações geométricas de sólidos 
- Projeto 7  
OBJETIVO GERAL (13):  Explorar princípios básicos do Design e da sua metodologia. 



OBJETIVO GERAL (14):  Aplicar princípios básicos do Design na resolução de problemas. 
- Técnica 8 
OBJETIVO GERAL (3): Distinguir características e diferenças entre a síntese aditiva e a síntese 
subtrativa. 
- Representação 8 
OBJETIVO GERAL (6):  Relacionar elementos de organização e de suporte da forma. 
- Discurso 8  
OBJETIVO GERAL (9):  Reconhecer signos visuais, o poder das imagens e a imagem 
publicitária. 
- Projeto 8 
OBJETIVO GERAL (14): Reconhecer o papel da análise e da interpretação no desenvolvimento 
do projeto. 
- Técnica 9 
OBJETIVO GERAL (1): Compreender diferentes tipos de projeção. 
 

D. Estrutura da prova  
 

A prova é de natureza prática e avalia diferentes domínios e capacidades do aluno, no âmbito 
da utilização de sistemas rigorosos de representação a nível do desenho geométrico e de 
representações perspéticas; a nível da expressão plástica na utilização da cor; do domínio de 
técnicas e de materiais de expressão plástica e da capacidade criativa a nível individual. 
A nível de estrutura a prova é constituída por três grupos: 
Grupo 1 - Considera a relação do aluno com referentes espaciais e a capacidade de 
interpretação e execução de um guião com tarefas a executar segundo determinada ordem; 
Grupo 2 - Utilização de sistemas de representação; 
Grupo 3 - A capacidade de expressão, capacidade e criatividade no âmbito da resolução de 
problemas em design. 
 

E. Material 
 
O examinado deve ser portador de lápis de grafite e lapiseira, borracha, compasso, régua 
graduada de 50 cm, esquadro, ou material equivalente de apoio a traçados rigorosos que 
utilize por hábito e lápis de cor (mínimo doze) ou canetas de feltro ou lápis de cera ou outro 
material de colorir. 
O papel para execução da prova é fornecido pela escola. 
 

F. Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos mais 30 minutos de tolerância. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


