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INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 2022 

  

 

PROVA PRÁTICA - 07 

2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho) 

 

1. Objeto de avaliação 

A prova tem por referência as Áreas de Competências do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais de Educação Tecnológica do 2º ciclo nos Domínios Processos 

Tecnológicos, Recursos e Utilizações Tecnológicas e Tecnologia e Sociedade. 

 

2. Caracterização da prova 

A prova de Educação Tecnológica é constituída por uma componente prática. 

A prova apresenta dois grupos de itens. Os itens/grupos podem envolver a mobilização de conteúdos 

relativos a mais do que um dos domínios/conteúdos da disciplina. 

A prova inclui os seguintes tipos de itens: Itens de representação; Itens de construção. 

 

Esquema 1 – Valorização relativa dos domínios e dos conteúdos 

Grupo - Domínios Conteúdos Cotação 

I 
 

Processos Tecnológicos 

Medição 
Comunicação Tecnológica 

35 pontos 

II 
 

Recursos e Utilizações Tecnológicas 
Tecnologia e Sociedade 

Materiais 
Fabricação/Construção 

65 pontos 

 

Esquema 2 –Tipologia e número de itens 

Tipologia de Itens Número de Itens 

Grupo I – Processos Tecnológicos 
Grupo II - Recursos e Utilizações Tecnológicas 
                 Tecnologia e Sociedade 

1 

1 

O item de construção é obtido a partir da resposta ao item da representação. 
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3. Critérios gerais de classificação 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam dos critérios de 
classificação relativos a cada tipologia de itens. 

Em todos os itens, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao 
solicitado, independentemente da qualidade do trabalho produzido. 

A cotação total será atribuída aos exercícios: 

– nos quais sejam aplicados corretamente os conhecimentos, os materiais e as técnicas; 

– executados corretamente e com rigor. 

Os critérios de classificação das respostas apresentam-se organizados por etapas e/ou por níveis de 
desempenho. A cada etapa e/ou a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. De 
acordo com os conhecimentos e capacidades a avaliar, deverão ser considerados: 

- Aplicação dos conhecimentos; 

- A capacidade de representação gráfica de objetos; 

- O domínio dos meios atuantes no que respeita à aplicação da respetiva técnica (rigor, clareza e 
segurança); 

- Utilização das diversas ferramentas e utensílios; 

- Apresentação (higiene e limpeza dos trabalhos apresentados). 

4. Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

5. Material 

O examinando deve ser portador dos seguintes materiais: 

 Caneta ou esferográfica de tinta indelével preta ou azul  

 Lápis de grafite HB e 2H; 

 Afiadeira; 

 Borracha branca; 

 Régua de 40cm ou 50cm);  

 Esquadro (30/60 ou 45);  

 Tesoura; 

 Cola líquida. 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 
preta. 

Para dar respostas aos exercícios, o estabelecimento de ensino fornece uma folha de cartolina, tamanho 
A3. 

É permitida folha de rascunho, fornecida pela escola; 

Não é permitido o uso de corretor. 


