
 
     

 

Agrupamento de Escolas Cego do Maio – Póvoa de Varzim (Cód. 152250) 

_________________________________________________________________________________________ 
 

1 
 
 

 
INFORMAÇÃO PROVA – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA (PEF) 
EDUCAÇÃO VISUAL (03)                                                           MAIO DE 2020 
 
Prova de 2020 
6.º Ano                                                                                                                         2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Introdução 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da Prova de Equivalência à Frequência do 6.º ano do 
ensino básico da disciplina de Educação Visual, a realizar em 2020. 
 
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:  
 

• Objeto de avaliação;  
• Caracterização da prova (características e estrutura);  

• Critérios gerais de classificação;  
• Duração;  

• Material autorizado.  

 

1. Objeto de Avaliação 

• Comunicação: comunicação visual; códigos da comunicação visual; a letra; 

• Linguagem Visual: o ponto; a linha; a estrutura; a forma; o espaço; o plano; luz-cor; a textura; a 
composição visual; 

• Geometria: instrumentos de desenho rigoroso; traçados geométricos; ângulos; triângulos; circunferência; 

• Materiais e Técnicas de Expressão: técnica do lápis de cor. 

 

2. Caracterização da prova (características e estrutura) 

As respostas são registadas em suporte de papel específico da EMEC fornecido pela escola ao aluno no 

momento de realização da prova. Também serão fornecidas folhas de papel “tipo cavalinho”, formato A3, 1 

a 2 folhas por examinando. 

 

Tipologia de itens: 

Prova prática composta por dois grupos cuja cotação será de 40% para o Grupo I e 60% para o 
Grupo II. 

• Grupo I - Desenho de expressão livre/Representação expressiva (1 questão com cotação de 40%); 



 
     

 

Agrupamento de Escolas Cego do Maio – Póvoa de Varzim (Cód. 152250) 

_________________________________________________________________________________________ 
 

2 
 
 

• Grupo II - Traçados rigorosos/Representação técnica/Representação expressiva (2 questões com 
cotação de 30% cada). 

 

3. Critérios gerais de classificação 
• Capacidade de comunicação de ideias, através da linguagem visual; 
 
• Adequação da solução apresentada à proposta do enunciado; 
 
• Qualidade na execução do desenho e técnicas utilizadas; 
 
• Expressividade e criatividade; 
 
• Aplicação rigorosa dos traçados geométricos; 
 
• Conhecimento das cores na construção do sentido de mensagens. 
 
 

4. Duração  

A prova tem a duração de 90 minutos + 30 minutos de tolerância.  
 
 

5. Material autorizado 

• Lápis n.º 2 e n.º3;  

• Borracha branca;  

• Afia;  

• Régua;  

• Esquadro;  

• Compasso; 

• Lápis de cor. 

 

 

 

 
                                              Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 27 de maio de 2020 
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