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1. Introdução 

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 

2.º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação Tecnológica, a realizar em 2021, pelos 

alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 

17/2016, de 4 de abril. Deve ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo nº10-A/2021 

de 22 de março. 

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 gerais de classificação; Material; Duração. 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência decorrente do 

enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos critérios de classificação estão 

balizados pelo Programa, em adequação ao nível de ensino a que a prova diz respeito. 

 

2. Objeto de avaliação 

 

A prova tem por referência o Perfil do Aluno â saída da Escolaridade Obrigatória e as 

Aprendizagens Essenciais em vigor, relativas à totalidade dos alunos. A prova de equivalência à 

frequência incide sobre os conteúdos do programa e tem como referência as Metas Curriculares 

estabelecidas para o respetivo ciclo de escolaridade. As metas curriculares organizam-se através 

de quatro domínios que se conjugam para o desenvolvimento de conhecimentos no contexto da 

Técnica, da Representação, do Discurso e do Projeto, estimulando o aluno a apreender e a 

desfrutar diferentes universos técnicos e tecnológicos. 

No âmbito dos objetivos gerais do 2.° Ciclo, as metas incidem sobre conteúdos como a tecnologia 

e o objeto técnico, medições, comunicação tecnológica, fontes de energia, matérias-primas e 

materiais, movimentos, processos de utilização, fabrico e construção e estruturas. 

 

 

 

3. Caracterização da prova 

A prova de Educação Tecnológica é constituída por uma componente prática. A classificação final 

da prova corresponde à classificação expressa em escala percentual de 0 a 100. 
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Quadro 1- Estrutura sintetizada da prova prática  

Grupo Tipologia de Itens Cotação por item 
(em pontos) 

I Construção 100 

 

 

 

A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 

Quadro 2 – Valorização dos domínios e conteúdos  

Domínios de 

Referência 

Conteúdos 

 

Cotação 

(em 

pontos) 

TÉCNICA 

 

O OBJETO TÉCNICO  

- Análise de um objeto.  

- Características técnico funcionais (função, princípios de 

funcionamento, estrutura, componentes, materiais).  

MATERIAIS  

- Os materiais (papel, argila, têxteis, madeiras, metais, 

entre outros). - As propriedades físicas dos materiais (cor, 

brilho, cheiro e textura). - As ferramentas, os utensílios e os 

materiais. - A extração das matérias-primas e o impacto 

ambiental. - A Reciclagem e o aproveitamento de materiais. 
 

 

 

 

 

100 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

AS MEDIDAS  

-Procedimentos de medida. Uso adequado dos instrumentos 

de medida.  

O MOVIMENTO E OS OPERADORES MECÂNICOS  

-Conceito de movimento. -Tipos de movimentos: (Circular, 

oscilatório, recíproco e linear).  

DISCURSO 

COMUNICAÇÃO TECNOLÓGICA  

E REPRESENTAÇÃO TÉCNICA  

- Comunicação técnica.  

- Instruções técnicas (visuais e escritas).  

- Normas técnicas. Normalização e medida.  

- Codificação e simbologia da técnica.  

- A representação como exposição rigorosa.  

FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO  

- Organização e planificação de tarefas.  

- Processos técnicos de fabrico e construção.  

- Ferramentas e utensílios de trabalho.  

- Regras de higiene e segurança no trabalho.  
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PROJETO 

ENERGIA  

- Fontes de energias renováveis.  

- Energia geotérmica.  

- Energia solar.  

- Energia eólica.  

- Energia hídrica(elétrica e hidráulica).  

AS ESTRUTURAS  

- Conceito de estrutura. - Estruturas naturais e artificiais. - 

Forma e função da estrutura.  

 

 

4. Critérios de classificação 

As classificações a atribuir às prestações técnicas aplicam-se através da observação direta dos 

vários elementos do júri, expressando-se em números inteiros que resultam da aplicação dos 

critérios de classificação relativos a cada etapa e/ou nível de desempenho, de acordo com o 

domínio e conhecimento das técnicas e dos procedimentos.  

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados.  

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero 

pontos. 

 

 

5. Material 

 

Materiais e utensílios de que o examinando deve ser portador: 

 

- Caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

- Régua de 50cm 

- Esquadro de 450 ou de 300/600 

- Lápis de grafite HB 

- Afia lápis 

- Borracha branca 

- Tesoura 

- Cola liquida (colagem rápida) 

- Fita-cola (2ªfase) 

- Rolhas de cortiça (quatro iguais, 2ª fase) 

- Palitos de cozinha (seis iguais, 2ª fase) 

- Rolo de cartão de papel higiénico (um, 2ª fase) 

- Palhinha de plástico (quatro, 2ª fase) 

- Papel tipo cavalinho A4 (duas,1ªfase) 

- Caixa de ovos de papel 1 (2ªfase) 

- Fio de lã fino ou fita fina com 30 cm de comprimento (1ªfase) 

 

Não é permitido o uso de corretor. 
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6. Duração 

A prova prática tem a duração de 45 minutos. 


