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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALE AVEIRAS 
 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 2ºCICLO -1.ª e 2.ª FASES 

 
Educação Visual                                            Maio 

2019 

 
Prova 03 | 2019 (Despacho Normativo n.º 3-A/2019, de 26 de fevereiro) 

 

2º Ciclo do Ensino Básico 
 
 
 

 

1. Objeto de avaliação  
 
 

A prova final de equivalência à frequência da disciplina de Educação Visual tem por referência o programa 

da disciplina para o 2º ciclo do ensino básico. 

Esta prova permite avaliar a aprendizagem dos conteúdos, abordados em projetos desenvolvidos ao longo 

do 2ºciclo, passiveis de avaliação em prova prática de duração limitada, a saber: 

COMUNICAÇÃO - Imagem na comunicação 

COR - A cor no envolvimento, Simbologia da cor; 

ESPAÇO – Escalas e Cotagem; 

FORMA - Elementos da forma, Relação entre a forma e o que a condiciona, Valor estético da forma; 

MEDIDA - Métodos e instrumentos de medição; 

GEOMETRIA - Construções geométricas simples; 

MATERIAL - Propriedades dos materiais 

 

2. Caracterização da prova  
 

A prova é de caráter prático e apresenta-se dividida em três itens. 

1 – Registo/esboço de ideias para o projeto ----------------------------------------------------------------------- 30 

Na resposta a este item, o aluno deve ter realizado esboços, registo de cor, lista de materiais e registo de 

dimensões. Da cotação máxima, trinta (30) pontos, serão atribuídos quinze (15) pontos aos dois esboços, 

cinco (5) pontos ao registo de cor, cinco (5) pontos à escolha dos materiais e cinco (5) pontos às 

dimensões adequadas dos objetos esboçados, relativamente às dimensões de uma secretária. 

 
a) Realização de Esboços -----------------------------------------------------------------------------------------15 

Na realização dos esboços, o aluno deve ter utilizado, obrigatoriamente, o lápis de grafite nº2HB. Caso 

esta condição não se verifique, este parâmetro é classificado com zero (0) pontos. 
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Descritores de desempenho Pontuação 

Evidencia um elevado domínio da técnica de desenho livre, tendo realizado dois esboços. 15 

Evidencia elevado domínio da técnica de desenho livre, tendo realizado um esboço. 10 

Evidencia algum domínio da técnica de desenho livre, mas verificam-se falhas. 8 

Evidencia dificuldade no domínio da técnica de desenho livre. 4 

 

 

b) Registo de Cor -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5  

No registo de cor, o aluno deve ter utilizado, obrigatoriamente, o lápis de cor. Caso esta condição não se 

verifique, este parâmetro é classificado com zero (0) pontos. 

No caso de o aluno ter realizado mais do que um esboço deve ser considerado o registo de cor do melhor 

esboço. 

 

Descritores de desempenho Pontuação 

Faz registo de cores para todos os elementos esboçados, com o grupo de cores escolhido, 
evidenciando domínio da técnica. 

5 

Faz registo de cores para alguns dos elementos esboçados com o grupo de cores 
escolhido, evidenciando domínio da técnica. 

4 

Faz registo de cores para todos os elementos esboçados, misturando diferentes grupos de 
cores, evidenciando pouco domínio da técnica. 

2 

Faz registo de cores para alguns dos elementos esboçados, misturando diferentes grupos 
de cores, sem domínio da técnica. 

1 

 
 

c) Registo de materiais ------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

No registo de materiais, o aluno deve ter em consideração a adequação dos materiais aos objeto 

esboçados e a sua fácil manipulação. Caso esta condição não se verifique, este parâmetro é classificado 

com zero (0) pontos 

 

Descritores de desempenho Pontuação 

Registou diferentes materiais, adequados aos objetos esboçados 5 

Registou diferentes materiais, mas desadequados aos objetos esboçados 3 

Registo insuficiente de materiais. 1 

 
 

d) Registo das dimensões dos objetos-----------------------------------------------------------------5 

No registo das dimensões, o aluno deve ter em consideração a adequação das medidas dos objetos 

esboçados relativamente às dimensões de uma secretária. Caso esta condição não se verifique, este 

parâmetro é classificado com zero (0) pontos. 
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Descritores de desempenho Pontuação 

Registou medições adequadas, considerando a relação entre as dimensões da secretária e 
dos objetos esboçados. 

5 

Registou medições pouco adequadas, considerando a relação entre as dimensões da 
secretária e dos objetos esboçados. 

3 

Registou medições completamente desadequadas, considerando a relação entre as 
dimensões da secretária e dos objetos esboçados. 

1 

 

2 – Elaboração do projeto -------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Na resposta a este item o aluno deve ter realizado o projeto na escala pedida.  

Da cotação máxima, quarenta (40) pontos, serão atribuídos quinze (15) pontos ao projeto na escala 

correta, dez (10) pontos à cotagem e cinco (5) pontos a cada uma das restantes indicações. 

 
a) Projeto à escala pedida ----------------------------------------------------------------------------------- 15 

 

Na realização do projeto, o aluno deve ter utilizado, obrigatoriamente, o lápis de grafite 3H. Caso esta 
condição não se verifique, este parâmetro é classificado com zero (0) pontos.  

O aluno deve, igualmente, ter respeitado as seguintes indicações: 

-  esquadria 
- cotagem 
- rigor no traçado; 

 

Descritores de desempenho Pontuação 

Realizou o projeto respeitando as três indicações. 40 

Realizou o projeto respeitando duas das três indicações, sendo uma delas a cotagem 35 

Realizou o projeto respeitando uma das três indicações. 20-25 

Não realizou o projeto. 0 

 
 

3- Decoração do projeto -----------------------------------------------------------------------------30 

Na realização da pintura do projeto, o aluno deve ter utilizado, obrigatoriamente, o lápis de cor. Caso 

esta condição não se verifique, este parâmetro é classificado com zero (0) pontos. 

Na resposta a este item o aluno deve respeitar a decoração da ideia escolhida. 

Da cotação máxima, trinta (30) pontos, serão atribuídos dez (10) pontos à correção com que desenvolve a 

técnica do lápis de cor à apresentação e limpeza do trabalho final. 

 

O aluno deve, igualmente, ter respeitado as seguintes indicações: 

- introduzir duas ou três figuras geométricas; 

- respeitar o registo do grupo de cores pedido ; 

- desenvolver, com correção, uma das técnicas da pintura a lápis de cor; 
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Descritores de desempenho Pontuação 

Evidencia domínio da técnica da pintura a lápis de cor, respeitando todas as indicações 25 

Evidencia domínio da técnica da pintura a lápis de cor, respeitando duas das três 
indicações 

15/20 

Evidencia algum domínio da técnica da pintura a lápis de cor, respeitando todas as 
indicações  

20 

Evidencia sérias dificuldade no domínio da técnica da pintura a lápis de cor, 
respeitando algumas das indicações  

10 

 

Limpeza e apresentação do trabalho final 5 

 

 
 
 
Total ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 

 

 

 

 

3. Critérios de classificação  
 

A distribuição da pontuação será feita em função dos seguintes critérios:  

 

Item 1: 

 Adequação da solução do problema à proposta do enunciado; 

 Capacidade de comunicação/domínio da linguagem visual; 

 Qualidade expressiva; 

 Diversidade; 

 Qualidade de informação. 

 

 

Item 2: 

 Organização do espaço bidimensional; 

 Viabilidade da ideia escolhida; 

 Rigor na execução da planificação; 

 Domínio da escala pedida; 

 Rigor no traçado; 

 Qualidade da cotagem 

 

 

Item 3: 

 Domínio técnico na aplicação da cor; 

 Qualidade expressiva; 

 Domínio da linguagem visual; 

 Limpeza e apresentação do trabalho. 
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4. Material  
 

 
Os instrumentos a utilizar na realização da prova são da responsabilidade do aluno. 

Devem os alunos ser portadores: 

 
- Lápis nº2HB e nº3H, 

- Borracha branca, 

- Lápis de cor, de preferência aguareláveis,  

- Régua de 40/50 cm, 

- Esquadro,  

- Compasso,  

- Afia,  

- Esferográfica preta ou azul. 

 
A escola deverá fornecer o seguinte material: 
 
- Folhas de papel de prova de desenho, com cabeçalho destacável, tamanho A3, tipo cavalinho (duas por 
aluno) 
- Folhas para rascunho 
 

 

5. Duração  

 

A prova terá a duração de 90 minutos, com tolerância de 30 minutos, não podendo ultrapassar este limite 

de tempo.     

 

 

 

 

Aveiras de Cima, 15 de maio de 2019 

 

 


