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1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência do 2.0 ciclo do 

ensino básico da disciplina de Educação Tecnológica, a realizar em 2022 pelos alunos.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida 

e do Programa da disciplina. 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

• Objeto de avaliação; 

• Características e estrutura; 

• Critérios de classificação; 

• Material; 

• Duração. 

2. Objeto de avaliação  

A prova de equivalência à frequência realiza-se a nível de escola e tem por referência as 

Aprendizagens Essenciais de Educação Tecnológica (Discurso, Representação e Projeto) que têm 

como objetivo o desenvolvimento das competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (Despacho nº6478/2017, de 26 de julho).  

Domínios Componente escrita  

DISCURSO  

REPRESENTAÇÃO  

Conteúdos  

INFORMAÇÃO-PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

PROVA 07 | 2022                                                                                                                

2º Ciclo do Ensino Básico 
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DISCURSO  

Tecnologia e Necessidades Humanas.  

REPRESENTAÇÃO  

Tipos de Movimento. 

Domínio Componente Prática  

PROJETO  

Conteúdos  

PROJETO  

Estrutura, Trabalho e Material.  

3. Caracterização da prova  

A prova é constituída por componente escrita e componente prática.  

Cada componente está organizada sob a forma de grupos/questões  

A cotação total da prova é de 100 pontos para cada uma das suas componentes.  

. Componente escrita  

A valorização relativa dos domínios apresenta-se no Quadro 1.  

Quadro 1 – Valorização dos domínios da prova 

DOMÍNIOS COTAÇÃO (em pontos) 

DISCURSO 50 

REPRESENTAÇÃO 50 

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 2.  

 

 

~ 
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

TIPOLOGIA DE ITENS  NÚMERO DE ITENS  COTAÇÃO POR 

ITEM 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO  

 

Associação/correspondência  

Ordenação  

2 a 5  

 

5 a 25  

 

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO  

 

Resposta curta  

 

2 a 4  

 

2 a 30  

 

 Componente prática  

A valorização relativa dos domínios apresenta-se no Quadro 3.  

Quadro 3 – Valorização dos domínios da componente prática 

DOMÍNIOS 

 

COTAÇÃO (em pontos)  

 

PROJETO  

 

100  

 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação por item apresentam-se no Quadro 4. 

Quadro 4 – Tipologia, número de itens e cotação 

TIPOLOGIA DE ITENS  NÚMERO DE ITENS  COTAÇÃO POR 

ITEM  

(EM PONTOS)  

ITENS DE 

CONSTRUÇÃO 

 

Resposta curta 

 

2 a 4   

5 a 30  

 Composição  

Construção geométrica  

Resolução de problemas  

2 a 10  
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4. Critérios de classificação  

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

específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. As 

respostas/exercícios ilegíveis são classificadas com zero pontos.  

Nos exercícios em que se pretende apresentar uma sequência lógica, a cotação total do item só é 

atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja integralmente correta e completa. São 

classificadas com zero pontos as respostas em que:  

. Seja apresentada uma sequência incorreta;  

. Seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.  

 

Nos exercícios em que se pretende conhecimentos e rigor geométrico, a classificação é atribuída 

de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.  

Nos exercícios cuja resposta pode envolver a apresentação de composições e/ou construções 

geométricas, os critérios de classificação das respostas apresentam-se organizados por etapas e/ou 

por níveis de desempenho. A cada etapa e/ou a cada nível de desempenho corresponde uma dada 

pontuação.  

Serão ainda considerados os seguintes critérios:  

. Utilização correta do vocabulário específico da disciplina.  

. Rigor nas construções dos traçados geométricos com a penalização de 1 ponto por cada falha de 

rigor.  

. Criatividade e expressividade.  

. Respostas adequadas às questões da prova.  

5. Material  

O estabelecimento de ensino fornecerá:  

. Folha de prova, modelo Editorial do Ministério da Educação;  

. Duas folhas de papel cavalinho de formato A3 para esboços.  

O aluno deve ser portador do material que se indica de seguida:  

. Lápis H e HB;  
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. Borracha;  

. Afia Lápis  

. Régua graduada de 40 cm;  

. Esquadro;  

. Compasso;  

. Materiais e utensílios para pintar (canetas de feltro, lápis de cor, etc.);  

. Tesoura  

. Tubo de cola  

 

6. Duração  

A prova tem a duração de quarenta e cinco minutos, com uma componente escrita e uma 

componente prática. 

 

 

Aprovado em reunião de Departamento 21/ 04/ 2022 

Aprovado em Conselho Pedagógico 27 / 04 / 2022 

                                                                                      


