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                                  Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho 

 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA                                        2020 

 

Prova de Educação Tecnológica - Código 07 - Tipo de Prova: Prática 

 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo do Ensino 

Básico da disciplina de Educação Tecnológica, a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação 

• Caracterização da prova 

• Material 

• Duração  

• Critérios gerais de classificação 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa, as Metas Curriculares e as Aprendizagens Essenciais de Educação 

Tecnológica do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração 

limitada. 

OBJETIVOS GERAIS 

 Conhecer a origem e propriedades dos materiais; 

 Distinguir a representação esquemática como registo de informação; 

 Compreender processos técnicos de fabrico e de construção; 

 Conhecer tipos de estrutura; 

 Explorar estruturas no âmbito da forma e função; 

 Integrar conhecimentos e aptidões manuais; 

 Executar projetos aplicando os materiais e técnicas tendo em conta as suas características. 

    CONTEÚDOS 

 Matérias-primas e materiais 

 Medições 

 Estruturas modulares e módulos padrão. 

 Fabrico e construção 

 Estruturas 

Caracterização da prova 

A prova é constituída por uma componente prática. 

A prova prática apresenta um grupo de itens que representa 100 pontos. 

A prova pode incluir itens da tipologia descrita no quadro seguinte: 
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Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

(em pontos) 
  

ITENS DE EXECUÇÃO 

 Planificação 

 Construção/Colagem 

 Composição gráfica 

 

 

 

 

2 

 

 

 

40 

                20 

40 

 

 

 

Material  

Para a prova prática, todo o material necessário para a elaboração e execução dos projetos será fornecido pela escola. 

Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

Critérios gerais de classificação 

A classificação a atribuir a cada proposta de trabalho/solução apresentada, resulta da aplicação dos critérios 

gerais e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número 

inteiro. 

Os itens de execução, construção e representação, apresentam critérios de classificação organizados por níveis de 

desempenho. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação, sendo sempre de considerar 

diferentes graus de execução. 

As tarefas não realizadas ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 


