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Informação – Prova de Equivalência à Frequência 
 
Disciplina: Educação Visual                              maio 2022 
 
Prova Código 03 / 2022 (1ª e 2ª Fase) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 7 – A/2022, de 24 de março) 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2º Ciclo da 

disciplina de Educação Visual, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 

• Objeto de avaliação 

• Caraterísticas e estrutura 

• Critérios gerais de classificação 

• Duração 

• Material autorizado 

 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova de equivalência á frequência de Educação Visual tem como princípio o referencial das metas 

programáticas e das aprendizagens essenciais da área disciplinar em vigor para o 2º Ciclo do Ensino Básico: 

• Representação: Módulo padrão; 

• Técnica: Simbologia da cor/ Teoria da cor; 

• Discurso: Comunicação; 

• Técnica: Materiais; 

• Representação: Elementos da Forma/ Estrutura; 

 

 

Caraterísticas e estrutura 

Grupo I - Representação: Módulo padrão. 

Grupo II - Técnica: Simbologia da cor/ Teoria da cor; 

Grupo III - Discurso: Comunicação; 

Grupo IV - Técnica: Materiais; 

Grupo V – Representação: Elementos da Forma/ Estrutura; 

 

 

 

Critérios gerais de classificação  

 
. A atribuição da cotação mais elevada resulta no trabalho final que mais terá em linha de conta a clara 
compreensão e resolução gráfica nos seguintes parâmetros: 
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- Interpretação adequada da linguagem básica da disciplina;  
- Aplicação correta das técnicas utilizadas; 
- Traçados geométricos com rigor; 
- Qualidade de expressão e originalidade; 
- Criatividade. 
 
Na correção, atender-se-á: 

 Compreensão na composição das formas representadas; 

 Utilização correta da técnica com riscadores ou outro instrumento; 

 Estudo da cor;  

 Rigor científico no conteúdo das respostas; 

 Entendimento do essencial.  
        
             Possível desvalorização em:  

 Respostas nulas; 

 Traçados errados; 

 Falta de higiene na apresentação do suporte de papel; 

 Resolução errada das questões. 

 
 

Duração:  

 Noventa minutos (90’) +  Trinta minutos (30’) de tolerância 

 

 

Material: 

Esferográfica azul; Lápis de grafite nº 3 (H) e nº 2 (HB); borracha branca; lápis de cor e régua de 50 cm. 

 

 

 

 
Aprovado em reunião de Conselho 

Pedagógico de ___/____/______ 

O diretor: 

__________________________ 


