
 
 

 

INFORMAÇÃO – PROVA  
Educação Tecnológica     maio de 2020 

Prova 07 

2.º Ciclo do Ensino Básico  
 

 

Prova 07 Pág. 1 de 3 

Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto 

Escola sede:  

Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto 

 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 

2.º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Tecnológica, a realizar em 2020, 

nomeadamente:  

 Objeto de avaliação  

 Características e Estrutura  

 Critérios Gerais de Classificação 

 Duração 

 Material Autorizado 

 

Objeto de avaliação 

A prova final tem por referência as Metas Curriculares de Educação Tecnológica, homologadas 

em agosto de 2012 e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

prática de duração limitada, nos domínios da Técnica, Representação, Discurso e Projeto. 

 

 

Características e Estrutura 

O aluno realiza a prova prática em local e com material a designar. 

A prova apresenta um caderno descritivo (Caderno I - prática). 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos temáticos da 

disciplina. 
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Caderno I (prática) 

Nesta prova pretende-se que o examinando utilize sistemas de representação adequados à 

construção de uma maqueta/modelo, tendo como base sólidos geométricos, demonstrando 

qualidade na execução dos registos. 

Dependente do tipo de situação enunciada, o examinando deve ser capaz de: 

• Elaborar o registo/projeto da situação dada; 

• Construir uma maqueta/modelo a partir duma situação ou necessidade apresentada. 

 

 

Quadro 1 – Valorização Relativa dos Domínios e dos Conteúdos 

Domínios Tópicos / Conteúdos 
Cotação 

(%) 

Grupo 1 

 

Projeto 

Representação 

Técnica 

Discurso 

 

Elabora o projeto; 

Utiliza as técnicas de transformação corretas na 

execução do trabalho; 

Utiliza os instrumentos de trabalho adequados; 

Domina a representação esquemática como 

registo de informação; 

Utiliza procedimentos/técnicas coordenados e 

interligados para a realização de um trabalho. 

100 

 

Quadro 2 – Tipologia, Número de Itens e Cotação 

 

Tipologia de Itens Número de Itens Cotação por 

Item 

Atividades de representação e 

construção 

2 a 5 20 a 50 

 

Critérios gerais de classificação 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da 

aplicação dos critérios de classificação relativos a cada tipologia de itens: 

•Atividades de representação e construção 

• O cumprimento das diversas fases do projeto, assim como a clareza do traço e o rigor; 
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• A utilização correta das diversas ferramentas e utensílios; 

• A utilização correta de técnicas e meios adequados nas várias fases, mantendo o 

espaço limpo e organizado. 

• Rigor técnico e boa apresentação do trabalho. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 

Material 

Prova prática 

Materiais e utensílios de que o examinando deve ser portador:  

 Caneta preta ou azul, lápis, borracha, afia, compasso, régua de 50cm, esquadro. 

Materiais e utensílios a fornecer pelo estabelecimento de ensino: 

 Folhas de papel “tipo cavalinho”, formato A3 (2 folhas); 

 Cartolina (2 folhas); 

 Tesoura; 

 Cola celulósica 

 Argila 

 Teques 

 Esponja e pano de limpeza. 

 


