INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

Educação Visual 2020
Prova prática

Prova 14
9.º Ano de Escolaridade

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à
frequência do ensino básico da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2020,
nomeadamente:





Objeto de avaliação
Caracterização da prova
Material
Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Programa e Metas
Curriculares de Educação Visual do Ensino Básico e Aprendizagens Essenciais) e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de
duração limitada, incidindo sobre os seguintes conteúdos:
Perceção Visual da Forma
- Saber representar e interpretar construções de geometria no plano.
Representação do Espaço
- Saber representar formas geométricas simples pelas suas vistas principais no
sistema europeu de projeções.
- Saber representar formas geométricas simples em Axonometria.
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Representação técnica de objetos
- Dupla projeção ortogonal
Cor no Ambiente
- Saber compreender e representar os efeitos de cor na perceção do mundo
envolvente.
- Conhecimentos científicos – síntese subtrativa.

Caracterização da prova
A prova é constituída por dois grupos de resolução obrigatória:
Grupo I - Resolução de um problema de geometria no plano, cuja sequência deverá
ser desenvolvida em duas fases.
a)

Traçados geométricos – Construção de figuras simples.

b)

Aplicação da cor no desenho.

Grupo II - Resolução de um problema de formas geométricas pelas suas vistas
principais, cuja sequência deverá ser desenvolvida em duas fases:
a) Representação de duas vistas principais do objeto composto, segundo o método
europeu.
b) Identificação das vistas.
A prova é cotada para 100 pontos:
a) 40 pontos
Grupo I
b) 10 pontos
a) 45 pontos
Grupo II
b) 5 pontos
Total:

100 pontos
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Material
Folhas de papel A3 Oficial de Prova de Exame (tipo Cavalinho);

Instrumentos e materiais de registo:
- Lápis de Grafite HB ou lapiseira com minas HB;
- Lápis de cor;
- Borracha branca;
- Caneta preta ou azul.

Material auxiliar de desenho:
- Compasso, Aristo ou Régua, Esquadros e Transferidor.

• Duração
90 minutos + 30 minutos de tolerância
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