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Escola Secundária de S. Lourenço de Portalegre. 

Informação de Prova de Equivalência a Frequência, 

 da Disciplina de Educação Visual.(código 14) 

9º Ano de Escolaridade  ( Despacho normativo nº 5-A/2014) 

Ano letivo 2014/15. 

 

 

1- Duração da prova - 90 minutos (com 30 m de tolerância). 

 

2- Modalidade da prova – Escrita / Prática. 

 

 

3- Objetivos: 

Inferir técnicas e práticas de representação bidimensional. 

Desenvolver as capacidades de produção expressiva através da mistura de 

processos e da manipulação técnica de materiais e instrumentos. 

Domínio dos conceitos estruturais da linguagem plástica. 

Desenvolver a pesquisa formal e a diversidade de alternativas 

 

4- Conteúdos: 

Elementos estruturais da linguagem plástica, e expressão cromática. 

Utilização de materiais e instrumentos de registo próprias da expressão gráfica 

rigorosa, bem como da aplicação da cor. 

Técnicas de representação e execução bi e tridimensional, recorrendo ao uso 

das diferentes formas de representação (Múltipla projeção ortogonal; 

Perspetivas axonométricas; Perspetiva linear ou cónica). 
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5- Tipos de Itens e Cotação da Prova: 

Esta prova é constituída por dois grupos. 

- Grupo I - 100 pontos. 

O Grupo I refere-se à representação gráfica rigorosa de um objeto 

tridimensional. 

- Grupo II - 100 pontos. 

O grupo II é relativo ao enquadramento do objeto anterior num cenário ou 

numa paisagem criados pelo aluno. 

 

6- Critérios de Correção: 

Capacidade de propor e comunicar ideias valorizando a relação conceptual e 

plástica entre a proposta final e o exercício proposto.  

Domínio das técnicas de representação expressiva bi e tridimensional. 

Manipulação criativa dos materiais e utilização de técnicas diversificadas. 

Qualidade gráfica / plástica e valorização da imagem e do projeto. 

 

7- Material a utilizar: 

O examinando deve ser portador do seguinte material: 

-Lápis de grafite. 

-Borracha e afia. 

-Lápis de cor. 

-Canetas de feltro. 

-Material de desenho rigoroso, (régua, esquadro e transferidor ou “aristo”). 

- Folhas de papel vegetal A3. 


