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9.º Ano de Escolaridade
O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência
do ensino básico da disciplina de Educação Tecnológica, a realizar em 2021,
nomeadamente:
•

Objeto de avaliação;

•

Caracterização da prova;

•

Material;

•

Duração;

•

Critérios gerais de classificação;

•

Critérios específicos de classificação.

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e
permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração
limitada, nomeadamente:
• Conhecimento, interpretação e compreensão de dados e conceitos;
• Resolução de problemas;
• Análise e interpretação do objeto técnico;
• Representação técnica de objetos;
• Técnicas operativas.

Caracterização da Prova
Tipo de prova: Prática.
• A prova prática é cotada para 100 pontos.
• A prova reflete uma visão integradora dos diferentes conteúdos abordados na disciplina.
• A valorização relativa dos conteúdos apresenta-se no Quadro 1
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Quadro 1 – Valorização relativa dos conteúdos
Domínios

O PROCESSO TECNOLÓGICO

Subdomínios

• Análise e interpretação do objecto
técnico
• Representação técnica de objectos
• Técnicas operativas

Cotação
(pontos)
100

Prova
A prova está organizada por itens.
Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que uma das
unidades do programa.
Tipologia dos itens:

- Itens de construção.
Material
Material fornecido pela escola:
-

Cartolina;
Tesoura;
Tubo de cola líquida universal;
Folha de papel cavalinho formato A3 para esboços.

Material de que o aluno deve ser portador:
-

Caneta/esferográfica preta ou azul;
Lápis H e HB;
Borracha;
Afia lápis;
Régua graduada de 40 cm;
Esquadros;
Compasso.

Os alunos não respondem no enunciado da prova.
As respostas são registadas em folha própria do estabelecimento de ensino.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 45 minutos.
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Critérios gerais de classificação
A cotação corresponde ao valor máximo de 100 pontos.
A classificação a atribuir resulta da aplicação dos seguintes critérios gerais:
- Interpretação da representação dada;
- Cálculo de medidas;
- Rigor técnico;
- Qualidade do produto.

Critérios específicos de classificação
- Rigor no transporte de medidas;
- Rigor na aplicação das técnicas operativas (traçagem, corte periférico, meio corte;
dobragem e colagem).
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