INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA

Educação Tecnológica (prática)

2021

Prova 07

2.º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 2.º ciclo do ensino básico da
disciplina de Educação Tecnológica, a realizar em 2021, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Material
• Duração

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de Educação Tecnológica (2º ciclo) do ensino básico e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada, incidindo sobre todos os
domínios das aprendizagens essenciais: Processos Tecnológicos, Recursos e Utilizações
Tecnológicas e Tecnologia e Sociedade.

Caracterização da prova
A prova é cotada para 100 pontos.
A prova é constituída por um grupo que integra a construção de um objeto.
Os itens podem envolver a mobilização de diferentes domínios relativos às Aprendizagens
Essenciais, bem como conhecimentos que permitam a construção de um objeto, aplicando
criativamente diversas técnicas.
Todos os itens são de realização obrigatória.
Os itens podem ter como suporte imagens ou textos.
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Critérios gerais de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e esp ecíficos
apresentados para cada item.
A não realização de um item será classificada com zero pontos.
Nos itens de resposta extensa os critérios de classificação apresentam-se organizados por níveis
de desempenho ou por etapas. A cada nível de desempenho e a cada etapa corresponde uma
dada pontuação. A classificação das respostas aos itens, cujos critérios se apresentam
organizados por níveis de desempenho, resulta da soma das pontuações atribuídas às etapas
apresentadas.
Nas respostas classificadas por níveis de desempenho, se permanecerem dúvidas quanto ao
nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.

Material
Material requerido ao aluno:
• Lápis de grafite n.º 2/HB
• Borracha branca
• Apara-lápis
• Cola universal (tubo)
• Tesoura
• Compasso
• Lápis de cor ou marcadores
Não é permitido o uso de corretor.
A escola disponibilizará o seguinte material: papel de cartolina em tamanho A4, papel cavalinho,
cartão, furador, palhinha de plástico, régua, arame, fio ou elásticos, madeira.

Duração
A prova tem a duração de 45 minutos.
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