Informação – Prova

2020/2021

(1ª e 2ª fases)
Tipo de prova: Prática
Duração da Prova: 45 minutos
________________________________________________________________________
Prova de Equivalência à Frequência de Educação Tecnológica do 2º Ciclo do Ensino
Básico (Decreto-Lei nº55/2018 de 6 de julho, Despacho Normativo n.º 10-A/2021 de 22
de março e Decreto-Lei n.º 22-D/2021 de 22 de março)
______________________________________________________________________
O presente documento divulga informação relativa à Prova Final a nível de escola de
Equivalência à Frequência da disciplina de Educação Tecnológica (Código 07), a realizar
em 2021, nomeadamente:


Objeto de avaliação;



Caracterização da prova;



Critérios gerais;



Material;



Duração.

Objeto da avaliação
A prova tem por referência o Programa de Educação Tecnológica/Aprendizagens
Essenciais em articulação com o perfil dos alunos (2º Ciclo do Ensino Básico) e permite
avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada.
Quadro I – Valorização dos domínios e conteúdos na prova
Domínios

Técnica

Representação

Conteúdos
Dominar a aquisição de conhecimento
técnico:
- Aplicar conhecimentos que
evidenciam objetivamente a estrutura
do objeto, as suas características e
funções.
Discriminar a conveniência de medições
rigorosas na execução de
trabalhos:
- Identificar a importância das medições
rigorosas.

Cotação
(em pontos)

40

20
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Discurso

Projeto

Desenvolver princípios da comunicação
tecnológica:
- Produzir instruções e esquemas
gráficos/ técnicos, utilizando sistemas
discursivos, codificações e simbologias
técnicas.
Explorar estruturas no âmbito da forma
e função:
- Desenvolver estruturas considerando
materiais, processos de construção e
forma/ função.

Total

10

30
100

Quadro II – Tipologia, número de itens e cotação
Número de itens

Cotação por item
(em pontos)

Atividades de construção/registo criativo

1a2

25 a 50

Atividades de desenho/expressão cromática

1a2

25 a 50

Tipologia de itens

Quadro III – Critérios gerais
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos
critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um
número inteiro.
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas
com zero pontos.
Serão tidos em consideração os seguintes aspetos relativos ao domínio técnico:
- Qualidade de execução da representação gráfica e expressão cromática;
- Qualidade de execução técnica;
- Capacidade de comunicação / expressão de ideias através da linguagem plástica.
As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
A classificação da prova (prática) é expressa na escala percentual de 0 a 100.
Quadro IV – Material
Esferográfica azul ou preta, tesoura, cola de secagem rápida (bisnaga), régua, canetas
de feltro/marcadores ou lápis de cor. Não é permitido o uso de corretor.
Quadro V – Duração
Prova prática:
45 minutos.
Tolerância: Não se aplica
Golegã, 6 de maio de 2021
Os Professores:
Francisco Silva
Conceição Sousa
Elisabete Semedo
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