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Agrupamento de Escolas  

Padre João Coelho Cabanita 

 

INFORMAÇÃO  –  PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Educação Tecnológica 2020 

Prova 07  

2.º Ciclo do Ensino Básico    Ao abrigo do Despacho normativo n.º 3-A/2020, de 5 de março 

 

Introdução 
 

O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 
2.º Ciclo da disciplina de Educação Tecnológica, a realizar em 2020, nomeadamente: 
 

• Objeto de avaliação 
• Características e estrutura 
• Critérios gerais de classificação 
• Material autorizado 
• Duração 

 

1. Objeto de avaliação 
 

A prova tem por referência o Programa de Educação Tecnológica em vigor. 

A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em 
domínios do programa da disciplina, passíveis de avaliação em prova prática de duração 
limitada. A prova avalia a aprendizagem nos domínios: Técnica e Representação. 
 

2. Características e estrutura 
 

A estrutura da prova sintetiza-se nos Quadros 1 e 2. 

 

Quadro 1 – Valorização dos temas/ tópicos da prova  

 

 

Domínios Conteúdos 
Cotação 

(em pontos) 

Técnica 

 
Discriminar a relevância do objeto 
técnico 
 

60 

Representação 

 
Desenvolver capacidades de 
representação morfológica e 
estrutural 
 

40 

Total  100 
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Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

 

 
Tipologia das atividades de ensino-aprendizagem 

 
Número de 

itens 

Cotação 
por itens 

(em 
pontos) 

Itens de construção 
Grupo I 
1 item 

1. 
60 pontos 

Itens de construção Grupo II 
1 item 

2. 
40 pontos 

 

3. Critérios gerais de classificação 
 
- A classificação é atribuída de acordo com o nível de desempenho. 
- Nos itens, de realização de uma atividade as respostas serão cotadas em função da sua 
construção, rigor e apresentação. 

 

4. Material autorizado 
 
A prova é realizada em folha própria fornecida pela escola, em que o examinando apenas 
poderá usar como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou 
preta. 
Para a componente prática o examinando deverá utilizar régua, lápis, borracha, afia, 
cartolina e folha de fotocópia, ambas no formato A4, cola, tesoura, ataches e alicate 
vazador. 

 

5. Duração 
 
A prova tem a duração de 45 minutos. 
 
 
 

 

 

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas 
Padre João Coelho Cabanita, em 29 / 05 / 2020 

O Diretor 
_________________ 

(Jacinto Colaço) 

 


