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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
2017 | 2018 

3.º Ciclo do Ensino Básico, disciplina de Educação Visual 
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa e as metas curriculares de Educação Visual do Ensino 
Básico consultável em http://www.dge.mec.pt/programas-e-metas-curriculares-0 

A prova permite avaliar as aprendizagens nos domínios da Educação Visual no que diz respeito  
aos seguintes conteúdos: 

Figura/ Fundo 

Luz/ Cor 

Perspetiva Cónica com um ponto de fuga 

Perceção Visual Construção da imagem: Composição  

 

Caracterização da prova 

A prova é realizada no enunciado. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova é estruturada em dois grupos: Grupo I e Grupo II. 

 

No Grupo I, avalia-se: 

- o registo da relação existente entre figura e fundo, utilizando os diversos meios de expressão 
plástica.  Cotação: 25 pontos; 

- a aplicação da luz-cor no trabalho plástico (claro/escuro; quente/frio; cores neutras; cores 
complementares).Cotação: 25 pontos. 

 

No Grupo II, avalia-se:  

- a aprendizagem da Perspetiva Cónica, através da representação de uma figura geométrica. 
Cotação: 25 pontos; 

- a composição de formas representadas em perspetiva com um ponto de fuga:. Cotação: 25 
pontos. 

 

Valorização dos temas / domínios   

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro: 

 

http://www.dge.mec.pt/programas-e-metas-curriculares-0
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UNIDADES 
TEMÁTICAS 

CONTEÚDOS Tipologia de Itens 
Nº de 
Itens 

Cotação 
por Item 

Grupo I  

 

 Representaçã
o: perceção 
visual 
construção da 
imagem 
(figura/fundo) 

 

 

 Técnica: Luz/ 
Cor 

 
 
 

 Registo da relação 
figura/fundo, 
utilizando os 
diversos meios de 
expressão plástica 
(figura em 
oposição, fundo 
envolvente, etc.). 

 
 

 Aplicação de 
contrastes de luz-
cor em produções 
plásticas. 

 
 

Desenho/composição figura/ 

fundo 

Seleção da forma a representar 

Correção no desenho da forma 

observada 

Expressividade no registo do 

contraste entre figura e fundo 

 

Pintura a lápis de cor ou canetas 

de feltro 

Distinção e emprego de cores 

primárias ou secundárias e 

complementares 

Pintura a lápis de cor com técnica 

adequada 

Expressividade do contraste obtido 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

10 

 

10 

 

 

5 

 

10 

 

10 

Grupo II  

 Representaçã

o: perceção 

visual 

construção da 

imagem 

(Perspetiva 

Cónica e 

Composição 

no Espaço) 

 

 
 
1. Princípios básicos 

da perspetiva 
cónica com um 
ponto de fuga. 
 

 
 

2. Representação em 
composições 
plásticas, bi e/ou 
tridimensionais. 

 

Representação rigorosa da forma 
pretendida, em perspetival 

Aplicação de traçados adequados ao 
desenho da forma e das linhas 
auxiliares 

 

Representação correta das formas 
em perspetiva 

Equilíbrio visual da composição 

Correção no desenho de diferentes 

planos 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

10 

    100 
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3. Critérios gerais de classificação 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 
 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios de classificação para 
cada item. 
 

Em todos os itens existem níveis de desempenho ou etapas a que corresponde uma dada 
pontuação. 
 

No Grupo I: 
- Procede-se à desvalorização de 10 pontos caso a composição revele pouca criatividade. 
- Procede-se à desvalorização de 15 pontos se o relacionamento de figura/fundo não for visível na 
interação dos vários elementos da forma. 
-Procede-se à desvalorização de 10 pontos caso as cores empregues na Figura e no Fundo não 
respeitem as regras de contraste. 
-Procede-se à desvalorização de 15 pontos caso a técnica de pintura a caneta de feltros ou lápis 
de cor não seja sempre corretamente executada. 
 

No Grupo II: 
- Procede-se à desvalorização de 10 pontos quando a linhas de fuga não corresponderem ao 
prolongamento das arestas do volume representado. 
- Procede-se à desvalorização de 5 pontos caso o traçado não sejam os adequados na 
representação da forma e nas linhas de fuga que auxiliam a construção.  
- Procede-se à desvalorização de 10 pontos se as faces da forma geométrica não estiverem 
corretamente posicionadas entre si. 
- Procede-se à desvalorização de 15 pontos caso a composição não se apresente visualmente 
equilibrada. 
- Procede-se à desvalorização de 10 pontos caso a composição de elementos não respeite a 
visibilidade e invisibilidade das partes dos volumes representados (nos diferentes planos, alturas e 
distâncias). 

4. Material 
No preenchimento do cabeçalho, o aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou 
esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
 
A prova é realizada no enunciado. 
O aluno deve ser portador do seguinte material:  
- material riscador (lápis de grafite HB, esferográfica azul ou preta e caneta de feltro preta); 
- borracha e afia-lápis. 
- lápis de cor ou canetas de feltro 
- réguas e esquadro; 
- folhas de rascunho em formato A4 de papel de máquina; 

5. Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos, de acordo com 
Despacho Normativo n.º 4-A/2018 de 14-02.  
Aprovado em Conselho Pedagógico de _____ / _____ / _____ 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

_____________________________________________________ 

João Manuel Rodrigues Pereira 
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