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PROVA 07 | EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

2020

2º Ciclo do Ensino Básico
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2º Ciclo da disciplina
de EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA a realizar em 2020, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Características e estrutura de prova
• Critérios gerais de classificação
• Material autorizado
• Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência as Metas Curriculares de Educação Tecnológica do 2º ciclo e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada, nos domínios da representação,
técnica, discurso e projeto, tendo por base os seguintes conteúdos: Comunicação; Medida; Material; Forma;
Energia e Trabalho.

Características e estrutura de prova
A prova é composta por uma parte prática, cuja resolução implica a manipulação de materiais, instrumentos e
equipamentos, realizada na presença de um júri e a utilização por este de um registo de desempenho do aluno.
Para a realização da prova prática serão utilizados diversos materiais fornecidos pela escola.
As cotações foram distribuídas da seguinte forma:

Prova Prática
Grupo

Objetivos

N.º de itens

Cotação

Grupo I
Construção de

Identificar as fases para a construção da
1a4

uma forma
tridimensional

planificação.

1 a 100 pontos

Utilizar as técnicas com rigor.

Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir ao trabalho prático resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos
de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, previsto na grelha de
classificação.
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Em cada item as classificações terão em conta a tradução gráfica dos elementos dados e a obtenção do
resultado final pretendido.
Os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de
desempenho corresponde uma dada pontuação. No caso de, ponderados todos os dados contidos nos
descritores, permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os
dois tidos em consideração.
É classificado com zero pontos qualquer parâmetro de execução que não atinja o nível 1 de desempenho, ou
cujos resultados gráficos sejam ilegíveis.

Material autorizado
O aluno deve ser portador de:
- Lápis de grafite HB;
- Lápis de cor;
- Canetas de feltro;
- Afia lápis;
- Borracha;
- Tesoura;
- Cola;
- Régua;
- Esquadro.
No preenchimento do cabeçalho e na realização da prova prática, o examinando apenas pode usar, como
material de escrita, caneta ou esferográfica indelével azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor

Duração
A prova tem a duração de 45 minutos.

Aprovado em Conselho Pedagógico
19/ 05/ 2020
______________________________________________________
(O Diretor)
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