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INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO VISUAL                                                                                                                      Maio de 2019 

Prova 03 | 2019 – Modalidade ESCRITA 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 2º ciclo 
da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2019, nomeadamente: 
• Objeto de avaliação; 
• Caracterização da prova; 
• Critérios gerais de classificação; 
• Material; 
• Duração. 
 
 

Objeto de avaliação  
A prova tem por referência os conteúdos abordados na disciplina ao longo dos dois anos de 
escolaridade de acordo com o programa e as metas curriculares de Educação Visual, do ensino 
básico, em vigor no corrente ano letivo. 
 
 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 
• Avalia a competência para representar visualmente ideias. 
• Avalia a competência do examinado para ser capaz de exprimir por imagens e texto aquilo que 
idealizou, utilizando de forma eficaz os meios de comunicação (expressão gráfico-plástica) 
• Avalia a competência do examinado para demonstrar conhecimentos sobre os elementos básicos 
da linguagem visual 
 

Caracterização da prova  
A prova consta de 4 grupos, numa estrutura sequencial organizada. 
 

Critérios gerais de classificação  
• Todas as questões devem ser respondidas na folha da prova não sendo classificada qualquer 
questão respondida fora dessa folha. 
• A uma pergunta não respondida ou anulada será atribuída a cotação de zero pontos. 
• Em qualquer resposta será penalizada em termos de cotação: a utilização incorreta da linguagem 
científica. 
• O aluno não será penalizado mais do que uma vez pelo mesmo erro. 
• Uma resposta rasurada que não permita a sua correta leitura será considerada errada. 
 

Materiais/Utensílios a usar  
Lápis HB2, borracha, esferográfica ou caneta (preta ou azul), apara-lápis, régua, esquadro, compasso 
e lápis de cor. 

Duração da prova 
A prova tem a duração de 90 minutos + 30 de tolerância  


