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EB 2,3/S de Mondim de Basto 

Ano letivo 2020/2021 

2º Ciclo do Ensino Básico 

 

DISCIPLINA: Educação Visual 

 

Informação da Prova de Equivalência à Frequência 

(Despacho normativo nº 10-A/2021 

 FASE: 1.ª 

CHAMADA: única                                                                                                       Prova : prática 

CÓDIGO:03 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Avaliação de 

Equivalência à Frequência do 2º 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 as aprendizagens essenciais/perfil do aluno do 6º ano, da 

disciplina de Educação Visual e permite avaliar a aprendizagem passível de 

avaliação numa prova prática de duração limitada. 

2. Características e estrutura 

A modalidade da prova é prática e a sua estrutura sintetiza-se no quadro seguinte: 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais: 

conhecimentos, 

capacidades e atitudes 

Estrutura da Prova / 

Cotação 

 

Representação 

Técnica, Discurso e 

Projeto 

 

 

Geometria 

traçado rigoroso 

A Cor   

Relação entre as cores.  

Expressividade das cores; 

Sensações da cor. Simbologia 

da cor. 

 

 Exprimir o pensamento e as 

propostas técnicas através de 

representações gráficas 

(medida). 

 

 Compreender os princípios da 

linguagem das artes visuais 

Representar /desenhar com 

ajuda de 

esquadro/régua/compasso a 

composição visual com figuras 

geométricas e aplicar pintura 

com lápis de cor(cores frias) . 

 

Questão 1 

Questão 2  

Questão 3 3.1 

15%+20%+10%+10% 

total 55% 
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Espaço/volume 

Interações dos objetos no 

espaço 

Dominar  a 

representação/construção  

bidimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomar consciência da 

importância das características 

do trabalho artístico 

(sistemático, reflexivo e 

pessoal) para o 

desenvolvimento do seu 

sistema próprio de trabalho; 

Reconhecer o quotidiano como 

um potencial criativo para 

representar e explorar 

graficamente ideias de objetos 

ou sistemas. 

 

Descrever com vocabulário 

adequado (qualidades formais, 

físicas e expressivas) aos 

objetos artísticos.  

 

Questão 4 

Questão 5 5.1 

Questão 6 

5%+25%+10%+5% 

total 45% 

3. Critérios gerais de classificação 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. 

 Em cada uma das questões podem ser mobilizadas aprendizagens de outros 

domínios. 

 Rigor na medição e traçado; 

 Qualidade de execução das representações pedidas (técnica e estética); 

 Rigor do recorte; 

 Rigor da construção/dobragem e colagem; 

 Adequação dos materiais, ferramentas e utensílios ao projeto. 

 Apresentação do trabalho. 

 Nome, conceção da escultura (cubo). 

 

Material necessário 

 Esferográfica de tinta azul ou preta 

 Lápis de grafite H e HB 

 Borracha macia branca 

 Apara-lápis 

 Régua/esquadro 

 Compasso 

 Tesoura  

 Lápis de cor e ou marcadores 

 Cola 

 2 Folhas de papel cavalinho A3 . 

 Cartolina (tamanho A3) 

(outros materiais fornecidos pela escola) 
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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 90minutos, acrescida de 30 minutos de tolerância. 


