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Prova 14
3º Ciclo/ 9º Ano de escolaridade Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência
do 3.º Ciclo da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2018, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Material
• Duração

Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo
instituídos pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Deve também ser considerado o
Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo
n.º 15 971/2012, de 14 de dezembro.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Programa de Educação Visual do 3º ciclo

Prova 14

1/2

Caraterização da prova
A prova prática é constituída por dois grupos: Grupo I –Proporção ; Sombra própria;
Sombra projectada;
Gradação ou escala de valores de claro escuro.
Grupo II - -Representação do espaço; Representação axonométrica; Noção de escala e
traçados geométricos; Materiais e técnicas de desenho geométrico.

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir será de 50% para o grupo I e 50% para o grupo II num total de
100%.
Grupo I - Representa o objeto controlando as proporções - 10%; Representa a sombra
própria e projetada do objeto - 20%; controla o traço de forma expressiva e criativa - 10%;
Produz uma escala de gradação - 10%.
Grupo II - Interpreta a escala - 10%; Representa a perspetiva cavaleira - 20%; Aplica com
rigor os diferentes traçados - 10%; Usa corretamente os materiais de desenho geométrico
- 10%.

Material
O aluno apenas pode usar, o seguinte material:
LÁPIS ( GRAFITE) Nº 1,2,3 e 4.
BORRACHA BRANCA
COMPASSO
RÉGUA DE 40 cm
ESQUADROS , ARISTO (30 E 40)
FOLHA A4 E A3
TRANSFERIDOR
CANETA PRETA ULTRA FINA (caneta de gel)

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
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