Código 152365

DGEstE – DSRN

Informação – Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Básico – 2020
Despacho Normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março

Disciplina: Educação visual – código 14
9º ano – 3.º ciclo de escolaridade
A prova a que esta informação se refere incide nos conhecimentos e nas competências enunciados
no Programa de Educação Visual do 3º Ciclo do Ensino Básico com especial incidência nos
conteúdos que adiante se enunciam:

Objeto de avaliação

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementos estruturais da linguagem visual
Espaço
Estrutura
Forma
Proporção
Luz/cor
Desenho
Representação técnica dos objetos
Materiais e técnicas

A prova apresenta três grupos de questões.

Características e
estrutura

Escola Sede:
Rua Escola Secundária – 4445-263 Alfena
Telefone 229698860 – Fax 229670773

Todas as questões envolvem problemas de representação, são de resolução exclusivamente gráfica
e compreendem a mobilização de aprendizagens relativas a mais do que um dos temas do programa.
Não são pedidos, nem considerados como forma de resposta, quaisquer tipos de legendas ou de
relatórios.
Grupo 1 – 35 pontos - Representação do espaço (axonometrias)
Grupo 2 – 35 pontos - Representação do espaço e exploração plástica bidimensional
Grupo 3 – 30 pontos - Exploração plástica

Direção- direcao@age-alfena.net
Serviços Administrativos- serv.admin@age-alfena.net
Nº Contribuinte 600084191

Código 152365

DGEstE – DSRN

Critérios gerais de
classificação

Material

Duração

Escola Sede:
Rua Escola Secundária – 4445-263 Alfena
Telefone 229698860 – Fax 229670773

Processo de resolução
Apresentação gráfica da resolução
Rigor de execução
Qualidade expressiva dos
traçados
Capacidade de representação
Domínio dos materiais e técnicas
Qualidade expressiva de representação
As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.
A prova é realizada em folhas de papel do tipo cavalinho, formato A3, disponibilizadas pelo
Agrupamento.
O examinando deve ser portador de:
• Caneta preta de ponta fina
• Lápis de dureza HB e 4B ou 3B
• borracha
• afia
• régua
• Aristo (ou régua, esquadro e transferidor)
• compasso
• lápis de cor
• uma folha de papel de engenharia A4 ou A3
No preenchimento do cabeçalho, o examinando apenas pode usar, como material de escrita, a Caneta
preta de ponta fina.
Não
é permitido
o uso
corretor.
90 minutos
+ 30
de de
tolerância.
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