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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDA DO CORVO 

Prova de Equivalência à Frequência de Educação Visual - 2020 

INFORMAÇÃO - PROVA PRÁTICA 

 
Prova Prática-cod. 03 / 2020  

 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 2 º ciclo 

do ensino básico da disciplina de EDUCAÇÃO VISUAL, a realizar em 2020 ao abrigo do Despacho 

Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março, que aprova o Regulamento das Provas de Avaliação Externa e de 

Equivalência à Frequência do Ensino Básico e do Ensino Secundário. As informações apresentadas neste 

documento não dispensam a consulta da legislação, do Programa da Disciplina, das Aprendizagens 

Essenciais e do manual adotado no Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo. Com esta informação-

prova pretende-se dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo, as aprendizagens e as 

competências que serão objeto de avaliação, assim como a estrutura, os tipos de itens, a cotação, o 

material a utilizar e a duração da prova. 

 

2. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens e de competências desenvolvidas no 2.º ciclo do Ensino 

Básico, tendo como referente o Currículo Nacional do Ensino Básico – programa em vigor para o referido 

ciclo e as aprendizagens essências. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova é de índole prática, cuja resolução implica a manipulação de materiais, instrumentos e 

equipamentos, realizada na presença de um júri e a utilização por este de um registo de desempenho do 

aluno. 
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Prova Prática 

Grupo Objetivos Cotação 

Grupo I 
 
 
 

Definir a forma de uma figura pela linha de contorno. 
Aplicar os elementos visuais, ponto e linha na criação 
uma textura visual. 
Revelar expressividade na aplicação da caneta preta na 
textura visual. 

1 a 35 pontos 

Grupo II 

Construir uma grelha quadrangular (retas paralelas e 
perpendiculares) com rigor. 
Demonstrar conhecimentos de escalas (ampliação de um 
desenho pela técnica da quadrícula). 
Identificar cores frias e quentes. 
Aplicar a técnica de pintura do lápis de cor e marcador. 

1 a 65 pontos 

  TOTAL 100 pontos 
 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de registo. 

Em cada item as classificações terão em conta os elementos dados e a obtenção do resultado final 

pretendido 

Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de 

desempenho corresponde uma dada pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos 

descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de 

entre os dois tidos em consideração.  

 

MATERIAL AUTORIZADO 

A prova é realizada em folhas de papel de prova de modelo oficial fornecido pela escola.  

- Lápis de grafite: 1B, 2HB, 3H; 

- Borracha;  

- Afiadeira; 

- Régua graduada; 

- Esquadro; 

- Compasso  

- Lápis de cor; 

- Marcadores (incluindo a cor preta). 

(Não é permitido o uso de corretor.) 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 90 minutos + 30 minutos de tolerância. 


