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2º Ciclo do Ensino Básico  

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 2º Ciclo do Ensino 

Básico da disciplina de Educação Tecnológica, a realizar em 2014, nomeadamente: 

 

1. Objeto de avaliação; 

2. Caracterização da prova; 

3. Critérios gerais de classificação; 

4. Material; 

5. Duração. 

 
1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

 

A prova tem por referência o programa da disciplina de Educação Tecnológica, aplicando-se as Metas 

Curriculares de Educação Tecnológica, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova 

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

 

Objetivos de cada domínio: 

- O domínio da Técnica é caraterizado por procedimentos de carácter sistemático e metodológico que têm 

como objetivo a aquisição de conhecimento teórico e prático e a ampliação de aptidões específicas.  

- O domínio da Representação é caraterizado por procedimentos de registo, comunicação, esquematização e 

visualização de simbologias gráficas de modo racional e conciso, conforme os propósitos a que se destina.  

- O domínio do Discurso é caraterizado por procedimentos de encadeamento de factos e acontecimentos que 

aludem ao que se quer comunicar /significar e que são expressos segundo regras de construção discursiva.  

- O domínio do Projeto é caraterizado por procedimentos coordenados e interligados, executados com o 

intuito de cumprir um determinado objetivo específico, envolvendo ações de análise de requisitos e recursos 

disponíveis.  

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

A prova tem informação fornecida por meio de diferentes suportes (textos, figuras). 

Alguns itens podem envolver mais do que um domínio. 

A prova inclui os seguintes tipos de resposta: 
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Grupo 1: Itens de seleção; escolha múltipla, completamento; associação/correspondência; Grupo 2: Itens de 

construção e representação.  

 

No Grupo I, (Prova teórica) avalia-se a aprendizagem nos domínios da Técnica, Representação, Discurso e 

Projeto referente à informação fornecida por meio de diferentes suportes (figuras e textos). 

Cotação: 50 Pontos. 

No Grupo II, (Prova prática) avalia-se a aprendizagem nos domínios da Técnica, Representação, Discurso e 

Projeto, referentes à construção de uma figura tridimensional a partir das indicações e da leitura de um 

projeto. Utilização com correção e rigor instrumentos de medida.  

Os itens a incluir neste grupo são de resolução gráfico-plástica, segundo as indicações dadas. 

Cotação: 50 Pontos. 

          A estrutura da prova sintetiza-se no seguinte Quadro: 
 

Metas de aprendizagem Tópicos/ Conteúdos Cotação 
(em pontos) 

 
1. Técnica 
1.1 Identificar diferentes tipos de 
materiais e as suas propriedades.      
1.2 Reconhecer a problemática da 
higiene e da segurança. 

2.Representação  
2.1 Utilizar com rigor unidades de 
medida e instrumentos de medição 
2.2 Distinguir os diversos tipos de 
movimento e os seus processos de 
transformação e transmissão.            
2.3 Identificar tipos de movimento 
  
3.Discurso  
3.1 Interpretar instruções e esquemas 
gráficos/técnicos.                             
3.2 Identificar os processos e técnicas 
de utilização, fabricação e construção 
adequados aos diversos tipos de 
materiais. 

4.Projeto 
4.1:Distinguir e identificar recursos 
naturais aplicados na produção de 
energia.  
4.2: Enumerar diferentes fontes de 
energia (renováveis e não renováveis)  
4.3: Analisar os diversos processos de 
produção de energia  
4.4: Reconhecer os diversos processos 
de transformação de energia  

 
- Trabalho  
Higiene e segurança;  
Sinais 
 
 
 
- Energia 
Tipos e fontes de energia 
 
 
 
- Movimento 
Trajetórias e tipos de movimento 
 
 
 
- Materiais 
Origem, características e propriedades dos 
materiais 
 
 
 
 
- Medida  
Unidades e instrumentos de medida 
Escalas e proporções 
 
 
 
- Técnicas de representação  
Leitura e construção de projetos 

 

 
 
 
 
 
 

 
Grupo 1 

 
50 Pontos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo 2 
 

50 Pontos 
 

 

3. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A cotação total é de 100 pontos. 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e específicos de 

classificação apresentados para cada item, nomeadamente: 
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Capacidade de resolver e interpretar problemas; organização e desenvolvimento de ideias; adequação do 

vocabulário; capacidade de análise e representação; cumprimento das fases do projeto; utilização correta 

dos materiais; utilização correta de técnicas e meios adequados, mantendo o espaço limpo e organizado, 

rigor técnico e boa apresentação do trabalho. 

A cada grupo vale 50 pontos. 

Sempre que se verifique uma resposta incompleta, será atribuída a percentagem proporcional à resposta 

dada. 

As questões sem reposta são classificadas com zero pontos. 

 

4. MATERIAIS 

 

Material a fornecer pelo estabelecimento de ensino: 

- As respostas são registadas na própria folha da prova. 

- Folhas de papel de cor, formato A4, 3 folhas por aluno. 

 

Material que o examinando deve ser portador: 

-Esferográfica de tinta indelével azul ou preta, lápis de grafite, afia-Lápis, borracha, régua compasso, 

lápis de cor, canetas de bico de feltro, cola e tesoura. 

 

5. DURAÇÃO 

 

A prova tem a duração de 45 minutos + 45 minutos. 


