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Informação - Prova de Equivalência à Frequência 

Disciplina de Educação Tecnológica                                    2 º Ciclo do Ensino Básico  
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1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova do 2.º Ciclo do ensino básico da disciplina 

de Educação Tecnológica, a realizar este ano letivo de 2019/2020 pelos alunos que se encontram 

abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, para os níveis 

de ensino ainda abrangidos por este normativo, com as devidas atualizações ocorridas, bem como tendo 

em conta a Portaria n.º223-A/2018, de 3 de agosto, a Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto e a Portaria 

n.º 235-A/2018, de 23 de agosto para os anos abrangidos pelas novas matrizes curriculares e, tendo em 

atenção o Decreto-Lei n.º 54 de 6 de julho para todos os ciclos e níveis de ensino. Devem também ser 

consideradas as indicações constantes do Despacho Normativo nº 3-A/2020 de 05 de março, do Despacho 

Normativo n.º 5754-A/2019 de 18 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de abril e, de 

igual modo, o Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de abril e Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho e 

demais legislação complementar a considerar. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à Prova:   

 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura, 

 Critérios de classificação; 

 Material; 

 Duração.  
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2.Objeto de avaliação: 

A prova tem por referência as Aprendizagens Essenciais e o Perfil do Aluno definidas para a disciplina de 

Educação Tecnológica. 

Estas incidem sobre os domínios: 

 Processos tecnológicos 

 Recursos e utilizações tecnológicas 

 Tecnologia e sociedade 

3.Características e estrutura: 

Prova prática, de um único grupo de resolução obrigatória: 

Realização de um objetivo fundamentado em atividades coordenadas e interligadas. Nesta prova 

pretende-se que o examinando, dependendo da situação enunciada, seja capaz de: 

- Elaborar o registo/projeto da situação dada; 

- Realizar uma construção a partir duma situação ou necessidade apresentada.  

A prova é cotada para 100 pontos 

4.Critérios de classificação: 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos 

critérios de classificação relativos a cada tipologia de itens: 

Atividades de representação e construção 

- O cumprimento das diversas fases de projeto, assim como a clareza do traço e o rigor; 

- A utilização correta das diversas ferramentas e utensílios; 

- A utilização correta de técnicas e meios adequados nas várias fases, mantendo o espaço limpo e 

organizado. 

- Rigor técnico e boa apresentação do trabalho. 

5.Material: 

Material a fornecer pelo estabelecimento de ensino:  

- folhas de papel “ tipo cavalinho” , formato A3;  

- folhas de papel “ tipo cavalinho” , formato A4;  

- folha de cartolina;  

- tesoura; 

- cola.  

Materiais e utensílios de que o examinando deve ser portador: 

- Caneta preta ou azul, lápis, borracha, afia, compasso, régua de 50 cm, esquadro. 

6.Duração da prova: 

A duração da prova é de 45minutos. 


