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INFORMAÇÃO DE PROVA DE  

EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
Educação Tecnológica 

 

 

ANO 
LETIVO 2020/2021 

TIPO DE 

PROVA: Prática CÓDIGO DA PROVA: 07 ANO:  6.º 

 
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto e Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 
22 de março 
 

 INTRODUÇÃO 
 

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

• 1. Objeto de avaliação; 

• 2. Características e estrutura; 

• 3. Critérios de classificação; 

• 4. Material; 

• 5. Duração. 
 
Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que fiquem 
devidamente informados sobre a prova que irão realizar. 

 
1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova tem por referência o programa da disciplina de Educação Tecnológica, tendo por referência as 
aprendizagens essenciais, que constituem orientação curricular-base, com especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 

 2. CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 
 

A prova representa itens de atividades de representação e construção. 
Dependente do tipo de situação enunciada, o examinando deve ser capaz de: 
- elaborar o registo/ projeto da situação dada; 
- utilizar com correção instrumentos de medida rigorosos; 
- construir uma maqueta-modelo a partir de uma situação ou necessidade apresentada. 
Os itens a incluir neste grupo são de resolução gráfico-plástica, completada com indicações escritas e 
montagem de um objeto em forma tridimensional. 
 

QUADRO 1 – VALORIZAÇÃO RELATIVA DOS DOMÍNIOS E DOS CONTEÚDOS 

 

DOMÍNIOS TÓPICOS / CONTEÚDOS 
COTAÇÃO 

 (EM PONTOS) 
Grupo 1 

Processos tecnológicos 
Recursos e utilizações tecnológicas 

 
     Medição; 
     Representação gráfica. 

40 

Grupo 2 
Recursos e utilizações tecnológicas  

    
     Materiais; 
     Técnicas de transformação. 

30 

Grupo 3 
Processos tecnológicos 

 

Tecnologia e sociedade 

     O objeto técnico; 
     Comunicação de ideias e projetos. 30 

 



  
 

Informação Prova de Equivalência à Frequência                                                                                                                                                        Página 2 | 2 

 

QUADRO 2 – TIPOLOGIA, NÚMERO DE ITENS E COTAÇÃO 

 

TIPOLOGIA DE ITENS NÚMERO DE ITENS 
COTAÇÃO POR ITEM  

(EM PONTOS) 

     Atividades de representação e construção  

 

2 a 5 10 a 20 
 
 

 3. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da aplicação dos 
critérios de classificação relativos a: 
Cumprimento das diversas fases de projeto, assim como a clareza do traço e o rigor; 
Utilização correta dos diversos utensílios; 
Utilização correta  de técnicas e meios adequados nas várias fases, mantendo o espaço limpo e organizado; 
Criatividade; 
Rigor técnico e boa apresentação do trabalho. 
 

 4. MATERIAL 
 
Material a fornecer pelo estabelecimento de ensino:  
- folhas de papel “ tipo cavalinho” , formato A3,  2 folhas por examinando;  
- folhas de papel “ tipo cavalinho” , formato A4,  2 folhas por examinando;  
- 1 folha de cartolina por cada examinando;  
- 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. 
 

 5. DURAÇÃO DA PROVA 
 

45 minutos 
 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico do dia  ___ / ___ / ____ 

       O Diretor __________________________________________ 
 


