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PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

Prova ____ /2013 

2º Ciclo do Ensino Básico 

 

1. Introdução  

O presente documento visa divulgar as características da Prova de Equivalência à 

Frequência do 2.º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Tecnológica, 

a realizar em 2013 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de 

estudo instituídos pelo Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho. Deve ainda ser 

tido em consideração o Despacho Normativo nº 24-A/2012 de 6 de dezembro, 

bem como o Despacho Normativo nº 5/2013 de 8 de abril. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação referida e das Metas da disciplina. 

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

- Objeto de avaliação 

- Caraterização da prova; 

- Critérios de classificação; 

- Material; 

- Duração. 

 

2. Objeto de avaliação; 

A avaliação da prova incide sobre a aprendizagem definida para o final do 2º 

ciclo. 

A prova tem como referência o Programa de Educação Tecnológica em vigor, 

aplicando-se supletivamente as Metas Curriculares de Educação Tecnológica, e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de 

duração limitada. 

O aluno deve ser capaz de: 

- Saber a importância da tecnologia como resposta às necessidades humanas; 

- Analisar um objeto técnico considerando a análise estrutural; 

- Conhecer os materiais e ferramentas básicos, segundo a sua tipologia e 

aplicações técnicas; 

- Utilização dos materiais e ferramentas tendo em conta a sua adequação ao uso 

e às normas de segurança específicas; 

- Compreender o conceito de estrutura e movimento; 

- Utilização de vocabulário específico da disciplina; 

- Apresentação. 
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3. Caracterização da prova 

A prova reflete uma visão articulada de diferentes conteúdos programáticos da 

disciplina. 

A prova escrita apresenta quatro grupos de resolução obrigatória e é cotada para 

100 pontos. 

A prova prática apresenta uma construção tridimensional e é cotada para 100 

pontos. 

 

A valorização relativa dos conteúdos apresenta-se no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização relativa dos conteúdos  

Grupos Conteúdos Cotação 

(em pontos) 

I Objeto Técnico / Técnica e Tecnologia 20 a 40 

II Grandezas / Instrumentos de medição 20 a 40 

III Materiais, Ferramentas/utensílios  20 a 40 

IV Energia 20 a 45 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por itens apresentam-se no quadro 2. 

 

    Quadro 2 – tipologia de itens e cotação  

Tipologia de itens Número de itens  Por item 

(em pontos) 

Itens de seleção 2 a 5  20 a 45 

Itens de construção 2 a 8 20 a 75 

 

Prova prática – A prova prática consiste na apresentação de construções tridimensionais. 

    Quadro 3 – Valorização relativa dos conteúdos da prova prática 

 

Conteúdos: Energia / Movimento / Estrutura 

Cotação 

(em pontos) 

Organização/preparação do material necessário à construção  20 a 30 

Construção pedida 40 a 60 

Apresentação 20 a 30  

 
4. Critérios de classificação 

A classificação a atribuir a cada item 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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As respostas ilegíveis ou que não podem ser claramente identificadas são 

classificadas com zero pontos. No entanto, em caso de omissão ou de engano na 

identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for possível 

identificar, inequivocamente, o item a que diz respeito. 

 

Itens de selecção 

 

Associação/correspondência 

Os critérios de classificação dos itens de associação/correspondência 

apresentam-se organizados por níveis de desempenho. A cada nível de 

desempenho corresponde uma dada pontuação. 

 

Verdadeiro/falso 

Os critérios de classificação dos itens de verdadeiro/falso terão a cotação total 

desde que apresentem de forma inequívoca a única opção correta.  

 

Itens de construção 

Os critérios de classificação dos itens de construção podem apresentarem-se 

organizados por níveis de desempenho. A cada nível de desempenho corresponde 

uma dada pontuação. 

  

Resposta curta 

Os critérios de classificação de resposta curta podem apresentar-se por níveis de 

desempenho. 

Nos itens em que os critérios específicos não se apresentem organizados por 

níveis de desempenho, as respostas corretas são classificadas com a cotação 

total do item e as respostas incorrectas são classificadas com zero pontos. 

Nestes casos não há lugar a classificações intermédias. 

 

Resposta construção 

Nos itens cuja resposta envolve a apresentação de construções geométricas, os 

critérios de classificação das respostas apresentam-se organizados por etapas e/ 

ou por níveis de desempenho. A cada etapa e / ou a cada nível de desempenho 

corresponde uma dada pontuação. O afastamento integral dos aspectos de 

conteúdo, implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

 

5. Material 

Prova escrita; Esferográfica de tinta azul ou tinta preta indelével. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Proca prática: lápis de grafite 2 HB, borracha, afia lápis, régua de 40/50 cm, 

esquadro e compasso, 

 



 
 

 

Agrupamento de Escolas de S. João da Talha – Escola Sede: Escola Secundária de S. João da Talha 
Rua Deputado Pedro Botelho das Neves, nº 19, 2695-722 São João da Talha 

Telefone  nº 219947410 – Fax nº 219554306 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE S. JOÃO DA TALHA – 172080 
 

 

 

 

6. Duração 

A prova tem a duração de: 
45 minutos - prova escrita 
45 minutos - prova prática.   
 

 


