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O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 

3.º Ciclo do Ensino Básico da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2021, 

nomeadamente: 

Objeto de avaliação 

    Caracterização da prova 

Critérios gerais de classificação 

Material 

Duração 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e as aprendizagens essenciais do 3.º Ciclo do Ensino 

Básico da disciplina de Educação Visual e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova gráfica de duração limitada. 

2. Características e estrutura 

A prova é constituída por uma questão dividida em três itens. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos conteúdos do Programa ou 

domínios de referência, objetivos e descritores de desempenho das aprendizagens 

essenciais. 

Os itens podem envolver a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um dos 

conteúdos do Programa ou domínios de referência, objetivos e descritores de desempenho 

das aprendizagens essenciais. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

Em cada item, além do domínio em foco, podem ser mobilizadas aprendizagens de outros 

domínios. 
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3. Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação das seguintes ponderações: a) 

técnica: 40 pontos; representação: 30 pontos; discurso: 20 pontos; projeto: 10 pontos. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 

zero pontos. 

4. Material 

O aluno deve ser portador de três folhas de papel cavalinho A3, caneta ou esferográfica de 

tinta azul ou preta, lápis de grafite H e B, lápis de cor e ou marcadores, borracha branca, 

régua de 50 cm, esquadro, compasso e transferidor. 

Outros materiais serão disponibilizados pela escola. 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou 

preta. 

O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material de 

desenho. 

Não é permitido o uso de corretor. 

5. Duração 

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


