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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS IBN MUCANA 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Educação Tecnológica - Prova Escrita e Prova Prática 

Prova 07                                                                                         2018 

2º CICLO do ENSINO BÁSICO (Decreto-lei nº 139/2012 de 5 de julho) 

 

O presente documento visa divulgar a informação de Prova de Equivalência à frequência do 2º Ciclo 

do ensino básico da disciplina de Educação Tecnológica, a realizar em 2018, nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização de Prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação 

 

Objeto de avaliação 

As provas têm por referência as Metas Curriculares de Educação Tecnológica do 2º Ciclo 

conforme Despacho nº 10874/2012 de 10 de agosto. 

As provas permitem avaliar as aprendizagens e os conteúdos, enquadrados em domínios 

definidos pelas Metas da disciplina, passíveis de avaliação em Prova Escrita e em Prova Prática 

de duração limitada.  

As provas avaliam as aprendizagens nos domínios da Técnica, Representação e Projeto. 

 

   Caracterização das provas 

A avaliação é constituída por uma Prova Escrita e uma Prova Prática, cada uma delas cotada com 

100 pontos. A ponderação da avaliação final será a média das duas Provas. 

 

A Prova Escrita apresenta três grupos de itens. 

No Grupo I avalia-se a aprendizagem no domínio da Técnica – Serão colocadas questões acerca 

dos conteúdos Tecnologia e Objeto Técnico.  
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No Grupo II – Avalia-se a aprendizagem no domínio da Representação – exercícios de medição 

rigorosa. 

 

Grupo III – Avalia-se as aprendizagens no domínio do Projeto – serão colocadas questões 

relacionadas com a Energia. 

 

- A cotação é de 100 pontos distribuídos da seguinte forma: 

- Grupo I – 30 pontos 

- Grupo II – 30 pontos 

- Grupo III – 40 pontos 

 

A Prova Prática apresenta um grupo de itens. 

Grupo I - Construção de objeto prático, através do qual serão avaliadas as aprendizagens nos 

domínios da Técnica, Representação e Discurso - a competência para interpretar objetos 

técnicos, sendo capaz de os decompor e compreender a função das suas partes e dominar 

procedimentos sistemáticos e metodológicos na construção de objetos, assim como a 

importância do rigor na utilização dos instrumentos de medição. 

 

- A cotação é de 100 pontos. 

 

Material  

  Compasso 

 Régua de 50cm 

 Esquadro  

 Lápis de grafite 

  Apara-lápis 

 Borracha branca 

 Lápis de cor 

 Canetas de feltro 

 Caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta 

 Tubo de Cola Universal, líquida 
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Duração 

Ambas as provas têm uma duração de 45 minutos  

 

Critérios gerais de classificação 

Prova Escrita 

- Interpretação/compreensão de dados; 

- Aquisição e aplicação de conhecimentos; 

- Clareza e objetividade;  

 

Prova Prática 

- Interpretação de dados; 

- Rigor nos procedimentos técnicos; 

- Criatividade na representação da informação gráfica; 

- Utilização de materiais e ferramentas; 

- Produto final. 
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