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Informação-Prova de Equivalência à Frequência 
 

 

   2º Ciclo do Ensino Básico 

Prova de Equivalência à Frequência de 
 

Educação Visual - 03 
Despacho normativo nº 1-G/ 2016, de 6 de abril 

 
 

Ano letivo 2015/2016 

I. INTRODUÇÃO 

 
O presente documento visa divulgar as características da prova final de equivalência à 

frequência do 2º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Visual a realizar em 2016. 
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação 

referida e do Programa da disciplina.  
 
      O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 
• Caraterísticas e estrutura; 
• Critérios de classificação; 
• Material; 
• Duração. 
 

      Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente 
informados sobre a prova que irão realizar. Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o 
grau de exigência decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos 
critérios de classificação, estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que a 
prova diz respeito. 
 

 

II. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

       
  O Exame de Equivalência à Frequência de Educação Visual tem por referência o 
Programa de Educação Visual em vigor para o 2º ciclo do Ensino Básico. 
Conteúdos: 
• Geometria. 
• Comunicação Visual. 
• Teoria e técnicas de expressão plásticas. 
• Representação e discurso. 
 

 

 



 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Escola Sede: Escola Secundária de Nelas | Rua Eng.º Alberto Cardoso de Vilhena 3520-090 – Nelas 

Tel.: 232946140 | Fax: 232946141| geral@aenelas.edu.pt | www.aenelas.edu.pt  
 

 

 

III. CARATERIZAÇÃO DA PROVA 

       
A prova é escrita conforme as diversas orientações programáticas para esta disciplina. 

As questões da primeira parte incidem na Geometria, na teoria do design, Comunicação 
Visual e Teoria, técnicas de expressão plásticas, representação e discurso. 
A segunda parte desta prova é constituída por questões relacionadas mais propriamente 

a planificação de sólidos, construções geométricas e elementos da forma (módulo – 

padrão)  

 

IV. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

      
Conteúdos - Cotação (em pontos) 
- Domínio da representação técnica de formas geométricas e Comunicação Visual -  50 
- Capacidade de comunicar utilizando com rigor um meio de comunicação – 
                                                                                          Comunicação/Estrutura - 20 
- Controlar o uso de materiais e processos técnicos aplicáveis a situações concretas- 
           Comunicação -30 
 
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 
critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um 
número inteiro. 
As respostas ilegíveis são classificadas com zero pontos. 
 
 

V. MATERIAL 

 
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 
tinta indelével, azul ou preta. 
O examinando deve utilizar lápis de grafite, borracha, afia, régua, esquadro aristo e 
compasso na parte prática. 
Não é permitido o uso de corretor. 

 

VI. DURAÇÃO 

 

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

 

 


