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INFORMAÇÃO – Prova de Equivalência à Frequência 
 

 

EDUCAÇÃO VISUAL 

 
PROVA CÓDIGO 03 | Modalidade PRÁTICA 

 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

1. Introdução 

 
2022 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova final de equivalência à frequência da 

disciplina de Educação Tecnológica do 2º ciclo, a realizar em 2022 pelos alunos abrangidos pelo 

Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março. As informações apresentadas neste documento 

não dispensam a consulta da legislação referida bem como o perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória e com as Aprendizagens Essenciais. A informação dá a conhecer os seguintes aspetos 

relativos à prova: 

 

• Objeto de avaliação; 

• Caraterização da prova; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

2. Objeto da avaliação 

 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor (Aprendizagens Essenciais e Perfil 

do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória) e permite avaliar as aprendizagens passíveis de 

avaliação numa prova prática de duração limitada, incidindo essencialmente sobre as aprendizagens 

nos domínios dos conteúdos lecionados ao longo do 2º Ciclo na disciplina de Educação Tecnológica. 

 

Caraterização da Prova 

 

A prova é prática e constituída por uma representação gráfica e um trabalho de aplicação sobre o 

mesmo. 

A cotação total da prova é 100 pontos. 

Domínios passíveis de objeto de avaliação na prova:  

Geometria;  

Teoria da cor;  

Comunicação 

 

A distribuição da cotação apresenta-se no Quadro 1. 
 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Valorização dos domínios/conteúdos na prova 
 

 

Domínio 

 

Subdomínio 

 

Critérios de classificação 

 

 

Cotação (em pontos) 

 

 

Geometria 

 

Compreender a Geometria 

enquanto elemento de 

organização da forma. 

 

Por cada incorreção no 

esquema solicitado, 

desconta-se de 2 a 4 pontos. 

 

 

 

60 

 

 

Teoria da cor 

 

 

Compreender características 

e qualidade da cor. 

 

Por cada incorreção no 

esquema solicitado, 

desconta-se 4 pontos. 

 

 

 

20 

 

 

Comunicação 

 

 

Distinguir códigos e 

suportes utilizados pela 

comunicação. 

 

 

Por cada incorreção no 

esquema solicitado, 

desconta-se 5 pontos. 

 

 

20 
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3. Critérios de classificação 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios específicos apresentados 

para o subdomínio e é expressa por um número inteiro. A classificação final da prova resulta da soma 

das pontuações atribuídas aos domínios que constam no quadro I. 

A classificação final é expressa na escala percentual de 0 a 100. 
 

4. Material 

 

O aluno deve ser portador de lápis, borracha, apara-lápis, régua de 50 cm e esferográfica de tinta 

azul ou preta. 

O restante material necessário será fornecido pela escola. 

 

5. Duração 

 

A prova tem a duração de 90 + 30 minutos de tolerância, não podendo a sua aplicação 

ultrapassar esse limite de tempo. 


