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INFORMAÇÃO-PROVA 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA                                                                     2020 

Prova 07 | 1ª Fase 

2º Ciclo do Ensino Básico (Despacho Normativo n.º 3-A/2020) 

 

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

do ensino básico da disciplina de Educação Tecnológica a realizar em 2020, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Educação Tecnológica do ensino 

básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração 

limitada. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova é constituída por uma só parte. 

Prova prática com recurso a materiais. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada de algumas metas previstas para a disciplina. 

Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas 

mencionados nas metas. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

 

Quadro I - A valorização relativa às fases de desenvolvimento da prova prática 
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Quadro I - A valorização relativa às fases de desenvolvimento da prova prática 

Fases Cotação (em pontos) 

Medição e traçagem com rigor  40 

Corte e recorte respeitando o traçado 30 

Colagem 30 

Na prova prática solicita-se a execução de uma planificação seguida de construção geométrica. 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada fase de construção resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada fase de execução e é expressa por um 

número inteiro, previsto nas grelhas de classificação. 

Se o aluno não concluir na totalidade as fases de execução será valorizado em percentagem, tendo 

sempre como limite o máximo previsto para cada fase. 

 

MATERIAL 

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

ou preta. 

O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material de desenho. 

O aluno deve ser portador de material de desenho, medição e corte (lápis, borracha, régua graduada, 

esquadro, compasso, transferidor, tesoura e afia lápis). 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

• Parte única, prova prática – 45 minutos. 

Durante a resolução da Prova não haverá período de intervalo. 

 

 

 

 

Abril de 2020 


