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Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Soeiro Pereira Gomes 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO VISUAL             Maio de 2020 

Prova 03 | 2020 

2º Ciclo do Ensino Básico 

 

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

ciclo da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2020, nomeadamente:  

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Educação Visual do Ensino 

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração 

limitada. 

 

Caracterização da prova 

A prova apresenta quatro grupos de itens de construção (expressão gráfica), com recurso a meios 

atuantes diversificados, indicados, caso a caso, no enunciado. 

Os grupos de itens podem ter como suporte um ou mais documentos: 

- imagem(s); 

-.figura(s) geométrica(s). 

 

A prova é cotada para 100 pontos.   

 

A valorização dos domínios na prova apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1- Valorização domínios na prova 

Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

Técnica Experimentação e criação 35 

 
Representação 
 

Interpretação e comunicação 50 

Discurso 
 
Apropriação e reflexão 
 

15 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Tipologia, número de itens e cotação  

Tipologia de Itens Número de itens 
Cotação por item  

(em pontos) 

Itens de construção 

 (expressão gráfica) 

Grupo I – 3 itens 5 a 15 

Grupo II – 2 itens 5 a 10 

Grupo III – 2 itens 5 a 15   

Grupo IV – 4 itens 5 a 15 

  

Material 

No preenchimento do cabeçalho, o examinado apenas pode usar, como material de escrita, 

caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas aos grupos lll e lV são registadas no enunciado da prova, os grupos l e ll, em folha 

de papel de desenho, em formato A3 + (48 cm x 32 cm). 

O examinado deve utilizar uma folha de resposta para resolver os itens indicados no grupo l, 

na face que apresenta o cabeçalho impresso. O examinado deve orientar a folha na vertical, 

resolvendo os restantes itens no enunciado da prova. 

 

O examinado deve ser portador do seguinte material: 

- lápis de grafite de  graduação B 

- lápis de grafite de  graduação HB 

- lápis de grafite de  graduação H 

- borracha branca macia; 

- apara-lápis; 

- régua de 50 cm; 

- esquadro; 
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- compasso; 

- lápis de cor. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 

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


