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1. Introdução

O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência do
2º ciclo  do ensino básico da disciplina de Educação Tecnológica,  a  realizar em
2019 pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos
pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho.

Deve ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6
de dezembro, bem como o Despacho n.º 15971/2012, de 14 de dezembro.

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

• Objeto de avaliação;

• Características e estrutura;

• Critérios de classificação;

• Material;

• 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.

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 através das Metas Curriculares de E.T. do
2º ciclo de Agosto de 2012.

2. Objeto de avaliação

A prova de frequência tem como referência as Metas Curriculares de ET do 2º ciclo

de Agosto de 2012.

A  prova  de  frequência  permite  avaliar  os  seguintes  objetivos  /  descritores  de
desempenho.

- Identificar diferentes tipos de materiais e respetivas técnicas;
-  Reconhecer  as  ferramentas/  utensílios  mais  adequadas  à  transformação  dos
materiais;
- Identificar sinalética;
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- Reconhecer diferentes tipos de movimentos;
- Representar as suas ideias de forma criativa com imaginação;
- Explorar as qualidades expressivas dos materiais que utiliza:
- Representar através do desenho aquilo que idealiza.

3. Características e estrutura

Prova de carater teórica e prática, estruturada em dois grupos

4. Critérios de classificação

Grupo I

Prova teórica – 30%

- Saber identificar os materiais e respetivas técnicas – 7,5 %
- Distinguir ferramentas e sua utilização – 7,5%
- Identificar sinalética – 7,5
- Reconhecer diferentes tipos de movimentos – 7,5%

Grupo II

Prova prática – 70%

- Desenvolver capacidades de observação e representação de um objeto – 20%
- Expressividade na representação – 15%
- Apresentação – 20%
- Criatividade – 15%

5. Material

Caneta ou esferográfica azul ou preta, lápis nº 2, lapiseira, borracha, afia lápis, 
régua de 30 cm ou mais, esquadro e lápis de cor.

6. Duração

 45 minutos + 45 minutos 
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