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Informação-Prova
Prova de Equivalência à Frequência de Educação Tecnológica - 2.º Ciclo
Prova 07

2021

O presente documento divulga informação relativa à prova final do 2.º Ciclo da disciplina de Educação Tecnológica, a
realizar em 2021, nomeadamente:
• Objeto de avaliação

• Material

• Caracterização da
prova

• Duração

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos e com eles deve ser analisado, para que fiquem devidamente
informados sobre a prova que irão realizar.

Objeto de avaliação
A prova avalia o conjunto de conhecimentos e aprendizagens desenvolvidos no 2.º ciclo do Ensino Básico, na
disciplina de Educação Tecnológica, nos seguintes conteúdos:
•

Processo tecnológico (Tecnologia, Técnica e Objeto técnico);

•

Medição;

•

Comunicação tecnológica;

•

Materiais;

•

Fabricação e construção;

•

Estruturas.

Caracterização da prova
Prova Prática cuja resolução implica a manipulação de materiais e instrumentos e que incide sobre o trabalho
prático produzido. A prova é constituída por uma tarefa que segue um conjunto de orientações para a concretização
do trabalho/projeto, nos seguintes parâmetros:
•

Esboços e Estudos;

•

Elementos estruturais;

•

Montagem/União.

A prova é cotada para 100 Pontos, distribuídos da seguinte forma:
•

Tarefa Única:
• Esboços e Estudos – 30 Pontos;
•

Elementos estruturais – 30 Pontos

•

Montagem/União – 40 Pontos.
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Material
No preenchimento do cabeçalho, o examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de
tinta indelével, azul ou preta.
O aluno deve ser portador de:
Material de desenho e de medição:
- Lápis;
- Afia;
- Borracha;
- Régua graduada;
- Esquadro;
- Compasso;
- Lápis de cor.

Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 90 minutos, a que acresce a tolerância de 30 minutos.
Durante este período, bem como no período de tolerância, os alunos não poderão sair da sala. O caderno será recolhido
no final do tempo previsto para a realização da prova.
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