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  INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA                                                       2021 

Prova 07                                                                                                Prova prática 

2.º Ciclo do Ensino Básico  

 

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

ciclo do ensino básico, da disciplina de Educação Tecnológica, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Material; 

• Duração; 

• Critérios gerais de classificação. 

 

. Objeto de avaliação. 

A prova tem por referência o Programa de Educação Tecnológica em vigor e permite avaliar os 

conhecimentos sobre os quatro domínios que integram o currículo do segundo ciclo do ensino básico 

desta disciplina e que se conjugam no contexto, da Técnica, da Representação, do Discurso e do Projeto.   

 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do 

enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão 

balizados pelo Programa, Aprendizagens Essenciais e Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 

. Caracterização da prova. 

          Nesta prova pretende-se que o examinando utilize sistemas de representação adequados à 

construção de uma maqueta-modelo, tendo como base sólidos geométricos, demonstrando qualidade na 

execução dos registos. Dependendo do tipo de situação enunciada, o aluno deve ser capaz de: - utilizar 

com correção instrumentos de medida rigorosa; - construir uma maqueta-modelo; - exprimir ideias e 

propostas técnicas de esboços, esquemas gráficos e outras formas de representação e comunicação 

convencionadas a partir de uma situação dada. Os itens a incluir nesta prova são de resolução técnica, 

completada com indicações escritas e montagem de um objeto em forma tridimensional. 

 

 

Prática 

Temas / Grupos Tópicos Cotação 

(em pontos) 

                  Técnica • Aplicar processos de transformação das 

principais matérias-primas. 
20 

Representação 
 

• Dominar a Representação Esquemática como 

registo de Informação. 

20 

Discurso 
• Distinguir a Linguagem dos Processos de 

utilização, de Fabrico e de Construção. 

• Compreender Processos Técnicos de Fabrico e 

20 
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de Construção. 

Projeto 

 

• Explorar Estruturas no âmbito da Forma e 

Função. 

• Dominar atividades coordenadas e interligadas, 

para a realização de um objetivo. 

40 

 

. Duração. 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 
 

. Critérios gerais de classificação. 

          A distribuição dos pontos será feita em função: 

• Construção – Adequação da solução do problema à proposta do enunciado; organização do 

espaço bidimensional e tridimensional; adequação dos meios escolhidos à ideia expressa; 

integração de conhecimentos na operacionalização das técnicas e na utilização dos 

materiais. 

                       

 

 .  Prova Prática 

 

  O aluno utiliza os materiais e utensílios solicitados para a prova de acordo com as técnicas a utilizar. 
 

 

 
 

 
 

 

  


