INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA
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2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 17/2016 de 4 de abril)

O presente documento divulga informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 2º ciclo do ensino básico
da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2016, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caraterísticas e estrutura
• Critérios gerais de classificação
• Duração
• Material autorizado



Objeto de avaliação

A prova tem por referência o Programa e Metas Curriculares de Educação Visual do Ensino Básico e permite avaliar
a aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita e prática de duração limitada.



Caraterísticas e estrutura

A prova será composta por três partes.
Primeira parte – De componente teórica, contará com um grupo de perguntas de verdadeiro e falso. Os alunos
devem corrigir o grupo das falsas. Terá a cotação de 25% da prova.
Segunda parte – De componente prática, constará da realização de uma construção geométrica obrigatória. Terá a
cotação de 25% da prova.
Terceira parte – Será também de componente prática. Contará com uma secção de representação obrigatória e uma
outra de representação livre e criativa. Terá a cotação de 50% da prova.

Conteúdos e metas da prova
Partes

1.ª

2.ª

3.ª

Conteúdos

Descritores de desempenho

- Elementos da
comunicação visual

- Reconhecer e compreender os elementos da
comunicação visual.

- Comunicação visual

- Conhecer processos de comunicação visual.

- Desenho geométrico de
uma figura.

- Traçados geométricos.

Cotação

25%

- Aplicar operações constantes na resolução de
traçados geométricos.
25%
- Construir formas e relações geométricas
puras.
- Conhecer, compreender e saber aplicar o
desenho
geométrico
como
forma
de

50%

representação.
- Elementos da
comunicação visual



- Compreender, organizar e relacionar os
elementos da comunicação visual.

Critérios gerais de classificação

Fatores de valorização da prova:





Correção ou adequação da resposta às questões e exercícios propostos.
Domínio técnico e rigor.
Capacidade de representação.
Criatividade/expressividade do traço.

Fatores de desvalorização da prova:





Incorreção na resposta dada ou na concretização.
Má apresentação.
Falta de rigor na execução dos traçados .



Duração



A prova tem a duração de 90 minutos + 30 minutos (de tolerância)



Material autorizado











Régua
Esquadro
Compasso
Lápis HB ou n.º 2
Borracha
Afia
Lápis de cor
Marcadores
Esferográfica.

A escola fornece os materiais
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