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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO VISUAL 

 2014 

 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 3º ciclo da 

disciplina de Educação Visual, a realizar em 2014, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei 

n.º 139/2012, de 5 de julho conjugado com o Decreto-Lei nº 91/2013, de 10 de julho. Deve também ser 

considerado o Despacho Normativo nº 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo nº 

15971/2012 de 14 de dezembro. 

 

Este documento vai ser divulgado na escola-sede do Agrupamento e na página eletrónica: 

www.aepjm.pt/joomla 

 

Objeto de avaliação 

A prova de equivalência à frequência realiza-se a nível de escola e tem por referência o Programa de 

Educação Visual e as Metas Curriculares de Educação Visual, e permite avaliar as aprendizagens e os 

conteúdos enquadrados nos domínios do programa da disciplina, nomeadamente, Técnica, Representação, 

Discurso e Projeto. 

Domínios  

Técnica 

 Representação 

Discurso 

 Projeto 

Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães 

http://www.aepjm.pt/joomla
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Conteúdos 

Sistema de múltipla projeção ortogonal (método europeu, normas de representação gráfica, cotas e 

escalas).  

Axonometrias (isométrica, dimétrica e cavaleira).  

Perspetiva cónica frontal.  

Teoria da cor.  

Representação gráfica. 

 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por dois grupos:  

- Grupo I – perspetivas axonométricas; 

- Grupo II – perspetiva cónica 

A cotação total da prova é de 100 pontos. 

Quadro 1- Valorização dos domínios. 

DOMÍNIOS COTAÇÃO 
(em pontos) 

Técnica, Representação e Discurso 50 

Técnica, Representação, Discurso e Projeto 50 

 

Quadro 2- Tipologia, número de itens e cotação. 

TIPOLOGIA DE ITENS NÚMERO DE ITENS 
COTAÇÃO DE ITENS 

(em pontos) 

Axonometrias (isométrica, 
dimétrica e cavaleira). 

1 50 

Perspetiva cónica. 

Teoria da cor. 

1 

2 

1 a 40 

10 

 

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. As respostas/exercícios de 

representação ilegíveis são classificadas com zero pontos.  

CONSTRUÇÕES PERSPÉTICAS / AXONOMETRIAS 
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A classificação das respostas apresentam-se organizados por etapas e/ou por níveis de desempenho. A cada 

etapa e/ou a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação e tem em consideração: 

- Representação correta do objeto no sistema pedido; 

- Articulação correta de Escalas/Cotas; 

- Aplicação das normas básicas do Desenho Técnico; 

- Utilização do vocabulário específico da disciplina; 

- Rigor nas construções dos traçados geométricos. 

PERSPETIVA CÓNICA E TEORIA DA COR  

A classificação das respostas apresentam-se organizada por etapas e/ou por níveis de desempenho. A cada 

etapa e/ou a cada nível de desempenho corresponde a uma dada pontuação e tem em consideração: 

- Representação correta, de todos os elementos, no sistema pedido; 

- Representação correta das construções geométricas; 

- Utilização das normas básicas do Desenho. 

- Aplicação correta da Cor e/ou gamas de preto/branco; 

- Criatividade e expressividade. 

Material  

O estabelecimento de ensino fornecerá:  

- 2 folhas de papel cavalinho A3, por examinando. 

- Folha de prova modelo Editorial do Ministério da Educação. 

O aluno deverá ser portador de: 

-Esferográfica azul ou preta. 

- Lapiseira e/ou lápis, com dureza de minas: mole – B e dura – H. 

- Borracha macia. 

-Afia-lápis. 

- Papel vegetal. 
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- Compasso (de preferência com adaptador de canetas), régua, esquadros e transferidor. 

- Materiais de pintar: canetas de feltro e/ou lápis de cor, e/ou minas moles (B). 

Não é permitido o uso de corretor. 

Duração da prova 

A prova tem a duração de 90 minutos a que acresce a tolerância de 30 minutos. 


