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INFORMAÇÃO-PROVA 

EDUCAÇÃO VISUAL                                                                     2021 

 

Prova 14                                                                            Tipo de Prova:  Escrita 

 

3º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 9º ano da 

disciplina de Educação Visual, a realizar em 2021, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caraterísticas e estrutura da prova 

 Critérios gerais de classificação 

 Duração 

 Material autorizado 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

Espaço 

- Axonometrias 

- Sistema europeu 

Forma 

- Perceção visual da forma 

- Qualidades formais 

- Qualidades geométricas 

- Qualidades expressivas 

Cor 

- Cor-luz  

- Comunicação 

- Elementos visuais na comunicação 

 

CARATERIZAÇÃO E ESTRUTURA DA PROVA 

 

Quadro 1 — Distribuição da cotação 

 

DOMÍNIOS COTAÇÃO 

Construção geométrica rigorosa 40% 

Composição expressiva 60% 
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Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

Item de construção 
Gráfica Rigorosa 

Associação 

 
1 40 

Item de expressão 

plástica 

Resposta extensa 
1 60 

  

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

De acordo com as competências avaliáveis neste tipo de prova, deverão ser considerados: 

Para o Grupo I: 

Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis, rigor de execução e qualidade expressiva 

dos traçados e correto uso dos instrumentos de desenho rigoroso de acordo com os seguintes 

parâmetros: 

Tradução gráfica dos dados - 5 pontos 

Processo de resolução – 15 pontos 

Apresentação gráfica da solução - 15 pontos 

Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados - 5 pontos 

 

Para o Grupo II: 

- Domínio dos diversos meios atuantes e riscadores - 5 pontos 

- Capacidade de análise e de representação de objetos - 10 pontos 

- Domínio no campo dos estudos analíticos de desenho à vista, da proporção, escala, volumetria, 

forma, contorno e da cor - 15 pontos 

- Domínio e a aplicação de princípios e estratégias de composição e de estruturação na linguagem 

plástica, compreendendo práticas de ocupação de página e enquadramento - 15 pontos 

- Capacidade de síntese e de transformação gráfica e criativa - 10 pontos 

- Coerência formal e conceptual das formulações gráficas produzidas - 5 pontos 

 

DURAÇÃO 
 

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

MATERIAL 
 

O aluno realiza a prova no enunciado e na folha de prova, usando no preenchimento do 

cabeçalho, apenas como material de escrita, caneta ou esferográfica azul ou preta. 

Lista de material: lápis grafite, HB, 2B ,6B, lápis de cor, outros materiais riscadores, régua, 

esquadro, compasso, transferidor, borracha, afia. 

Não é permitido o uso de corretor. 


