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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO VISUAL 2022 
 
 
Prova 03 

 
2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho) 

 
 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as Áreas de Competências do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais de Educação Visual do 2º ciclo nos Domínios 

Apropriação e Reflexão, Interpretação e Comunicação e Experimentação e Criação. 

 
2. Caracterização da prova 

De acordo com o Despacho normativo nº 10-A/2021 de 22 de março, a prova é composta por uma 

parte prática com a duração de 90 minutos, mais 30 minutos de tolerância. 

Estrutura-se em quatro grupos, em que cada grupo apresenta a aplicação dos conhecimentos e 

capacidades a avaliar, através da concretização de exercícios/atividades (ver esquema). 

 
Esquema 1 – Cotação 

Grupos Cotações (em pontos) 

GRUPO I  
Materiais riscadores; Luz/Cor 

20 pontos 

GRUPO II  
Geometria; Espaço 

30 pontos 

GRUPO III  

Património 

20 pontos 

GRUPO IV  
Comunicação; Discurso gráfico 

30 pontos 

Cotação Total 100 pontos 

 

 
Esquema 2 –Tipologia e número de itens 

 

Tipologia dos itens Número de itens 

Parte prática (exercícios de aplicação dos conhecimentos e 

capacidades): 

Grupo I 

Grupo II 

Grupo III 

Grupo IV 

 

 
1 a 3 

 

1 a 4 
 

1 a 3 
 

1 a 2 
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3. Critérios gerais de classificação 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam dos critérios 

de classificação relativos a cada tipologia de itens: 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero 

pontos. 

A cotação total do item é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a resposta 

correta. Os critérios de classificação das respostas apresentam-se organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

A cotação total será atribuída aos exercícios: 

– nos quais sejam aplicados corretamente os conhecimentos, os materiais e as técnicas; 

– executados corretamente e com rigor. 

– nos quais sejam usados os sistemas de representação e expressão gráficas adequadamente e 

com criatividade. 

 
4. Duração 

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

 

5. Material 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita: caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou 

preta, e como material de desenho: lápis de grafite HB e 2B ou 4B, borracha, afiadeira, régua, 

esquadro, compasso, canetas de feltro e lápis de cor. 

Não é permitido o uso do corretor. 

As respostas são registadas no enunciado da prova. A folha de rascunho é fornecida pela escola. 

 

 


