
 

  

 

Informação - Prova de Equivalência à Frequência 

 

 
Prova 14    1/3 

Disciplina: Educação Visual 2021 

 

Código da Prova: 14          Tipo de Prova: Prática   

9 º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo n.º 10-A/2021)

 
 

1. OBJETO DE AVAL IAÇ ÃO   

A avaliação incidirá em conteúdos presentes nas Aprendizagens Essenciais da Disciplina.  

A aprendizagem suscetível de avaliação numa prova escrita de duração limitada enquadrada num conjunto 

de competências, designadamente: 

▪ Reconhecer, reproduzir; 

▪ Aplicar, interpretar; 

▪ Raciocinar, explorar, criar. 

Os domínios organizadores que constituem objeto de avaliação são:   

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA DE FORMAS 

REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO E LINGUAGEM VISUAL 

 

2.  CARACT ER IZAÇÃO E DUR AÇÃO DA PR OVA  

Modalidade: Prova Prática 

Duração da Prova: 90 minutos + 30 minutos de tolerância 

▪ A prova é constituída por três grupos, dos quais o examinando apenas resolve dois. 

▪ Dos Grupos I e II, o examinando terá que optar pela resolução de apenas um Grupo. 

▪ O Grupo III é de resolução obrigatória. 

 CONTEÚDOS Conhecimentos /Capacidades COTAÇÔES 

G
R
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P
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 I
 

Projeções ortogonais: 

- Projeção Triédrica 

- Norma gráfica 

- Cotas 

Relacionar sistemas de projeção e codificação na criação de 

formas. 

- Distinguir formas rigorosas simples, utilizando princípios do 

sistema de Projeção Triédrica: Vista de Frente, Vista 

Superior/Planta, Vista lateral direita. 

 

Desenvolver capacidades que evidenciem objetivamente a 

compreensão da estrutura geométrica do objeto. 

 

40 

pontos 
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Geometria Plana:  

- Construção de polígonos 

regulares sendo dado a medida 

do lado 

 

Estruturas artificiais:  

- Malhas, módulo, padrão 

 

Repetição de formas: 

- Isometria por translação, 

rotação e simetria.  

 

Princípios formais de 

profundidade: 

- Espaço envolvente, 

sobreposição, Cor: Cores 

Quentes, Cores Frias. 

 

 

Dominar a aquisição de conhecimento geométrico. 

- Desenvolver ações orientadas para a composição 

geométrica das formas, enumerando e analisando os 

elementos que as constituem. 

- Desenvolver capacidades que evidenciem objetivamente a 

compreensão da estrutura geométrica do objeto. 

 
Relacionar elementos de organização e de suporte da forma. 

- Explorar e desenvolver tipologias de estruturas.  

- Distinguir e caracterizar a expressão do movimento. 

- Perceber a noção de composição em diferentes produções 

plásticas.  

 
Utilizar os traçados geométricos na construção de 
representações plásticas (circunferência, linhas, polígonos 
inscritos na circunferência, concordantes). 
  
Relacionar processos de construção da imagem no âmbito da 

perceção visual. 

 
Aplicar contrastes de luz-cor em produções plásticas. 

40 

pontos 
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- Património. 

 

- Design de Comunicação: 

-Conceitos de paginação, 

segundo as noções implícitas 

no design de comunicação 

(mensagem: informação, 

imagem, palavras, emissor, 

público destino; arranjo 

gráfico: tema, slogan, texto, 

imagens, grelhas, 

enquadramento e margens). 

 

- Organização formal 

-Perceção/representação da 

forma: Composição 

- Materiais e técnicas 

- Aplicação de técnicas, 

domínio de procedimentos. 

 

Reconhecer o Património Nacional. 

 
Aplicar conceitos ligados ao Património em criações plásticas 
bi e/ou tridimensionais. 
 
Identificar áreas do design de comunicação (gráfico, 

editorial, publicidade). 

 
Dominar instrumentos de registo, materiais e técnicas de 

representação. 

 
Utilizar corretamente diferentes materiais e técnicas de 

representação na criação de formas e na procura de soluções 

(lápis de cor, marcadores, colagem). 

 
Reconhecer o papel do desenho expressivo na representação 

de formas. 

 
Explorar e aplicar processos convencionais do desenho 

expressivo na construção de objetos gráficos. 

60 

pontos 

Total da Prova - Grupo I ou Grupo II + Grupo III  
100 

pontos 

 

3.  CR IT ÉR IO S GERA IS  DE CLASS IF ICAÇ ÃO  

▪ As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros. 

▪ A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 
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4.  MAT ER IAL A  UT IL IZAR  

Material a fornecer pelo estabelecimento de ensino: 

 Folhas de papel “tipo cavalinho” em formato A3, pelo menos duas folhas por examinando e 

folhas de rascunho. 

 

Material e utensílios a trazer pelo examinando: 

▪ Lápis ou lapiseira com mina H e HB  

▪ Borracha macia branca 

▪ Régua, de preferência de 50 cm 

▪ Esquadro de 45º ou 60º 

▪ Compasso 

▪ Material para pintar (lápis de cor e/ou marcadores e/ou pasteis de óleo) 

▪ Cola 

▪ Tesoura 

▪ Papel vegetal, de formato A4 

▪ Papel de lustro de várias cores 

 

Atenção: Não é permitido o uso de corrector 

 

5.  INDICAÇÕ ES ESPEC IF ICAS  

▪ As condições de espaço e de equipamento requeridas para a realização da prova, são as mesmas 

que foram consideradas necessárias para lecionar a disciplina 

o Sala específica, com mesas ou estiradores 

o Zona de lavagem de materiais 

▪ Os examinandos só poderão utilizar apenas a face das folhas de papel “tipo cavalinho”, formato 

A3, com o cabeçalho de identificação. 

▪ Os examinandos devem ler todas as indicações constantes na prova. 


