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Informação – Prova de Equivalência à Frequência  
- 
Disciplina: Educação Visual  - Prática         maio 2022 
 
Prova Código 14 - 2022 (1ª e 2ª Fase) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3º 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 3º 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 

. Compreender a geometria plana e os princípios organizadores das formas; 

. Conhecer a utilidade dos meios e convenções na representação técnica; 

. Compreender a utilidade das normas/convenções na representação tridimensional de um objecto; 

. Conhecer os valores cromáticos nas suas experimentações plásticas;  

. Compreender a utilidade das normas/convenções na representação bidimensional de um objecto. 
 

Caraterísticas e estrutura 

. A prova é constituída por três grupos: I; II; III.  

Grupo I: Geometria Plana: óvulo/oval/arcos 

Grupo II: Representação Técnica: Meios e convenções (Escalas 1/1; 1/2 e 2/1 e linhas de cota) 

Grupo III: Axonometrias (Perspetiva Isométrica, Dimétrica e Cavaleira, Escala 1/1, 1/2 e 2/1) 

 

Critérios gerais de classificação  

. Os critérios adotados para a prova têm por base as metas em vigor para o 3ºciclo da disciplina. 

. Será atribuída a cotação máxima sempre que o trabalho final tenha em conta de forma clara e objectiva os 
seguintes parâmetros: 
- compreensão; 
- aplicação;  
- rigor na execução;  
- qualidades expressivas e visuais; 
- criatividade; 
- originalidade. 
 
 
 

Duração:  

90 minutos + 30 minutos de Tolerância 
 

Material autorizado: 
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Régua de 40/50 cm, esquadro 45º, transferidor, compasso, lápis 2B, Lápis 2H, borracha branca, afia e lápis 
de cor. 

 

 

 

 

 

      
Aprovado em reunião de Conselho 

Pedagógico de ___/____/______ 

O diretor: 

__________________________ 


