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(De acordo com o artigo 12º da Portaria nº 102/2016  de 18 de outubro) 

Disciplina: 
Código: 

Educação Tecnológica 
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Ano de Escolaridade: 9º ano  

Duração da Prova: 90 minutos  

 
1. Introdução 

A Prova Prática de Equivalência à Frequência destina-se a avaliar saberes tecnológicos e 

aptidões técnicas do saber-fazer num processo articulado entre o pensamento e a ação, 

respeitando uma metodologia que tenha sempre em conta a vertente comunicacional. 

A prova avalia o conjunto de aprendizagens e de competências desenvolvidas no 3º ciclo do 

Ensino Básico, tendo como referentes o programa em vigor para o referido ciclo da disciplina de 

Educação Tecnológica, passíveis de avaliação externa em prova prática de exame. 

 

O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova de exame de equivalência à 

frequência da disciplina de Educação Tecnológica, do Ensino Básico, a realizar no presente ano 

letivo pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo em vigor. 

 

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

 Objeto de avaliação;  

 Caraterísticas e estrutura;  

 Critérios de classificação;  

 Material;  

 Duração.  

Importa ainda referir que 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 o exame diz respeito. 
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2. Objeto da Avaliação 

. Processo Tecnológico – Representação Gráfica; Forma/Função do Objeto; Metodologia de 

Trabalho do Projeto. 

. Conceitos, Princípios e Operadores Tecnológicos – Fabricação-Construção; Estruturas; 

Higiene e Segurança no Trabalho. 

A prova de exame tem por referência o Currículo Regional do Ensino Básico e o Programa de 

Educação Tecnológica em vigor. A prova avalia as aprendizagens e os conteúdos a ela 

associados, no âmbito do programa da disciplina para o 3º Ciclo do Ensino básico. 

 

3. Características e estrutura 

A prova é composta por dois grupos de resposta obrigatória. Será cotada na escala percentual 

de 0 a 100 e posteriormente convertida na escala de níveis de 1 a 5. 

O Grupo 1. será cotado com 70 (setenta) e o Grupo 2. será cotado com 30 (trinta), pelo que a 

cotação total da prova é de 100 (cem). 

O Grupo 1. inclui o conteúdo: Conceitos, Princípios e Operadores Tenológicos (Fabricação-

Construção; Estruturas; Higiene e Segurança no Trabalho). 

O Grupo 2. inclui o conteúdo: Processo Tecnológico (Representação Gráfica; Forma/Função 

do Objeto; Metodologia de Trabalho do Projeto). 

 

4. Critérios de Avaliação 

A prova será cotada para 100 pontos. Sendo estes distribuídos do seguinte modo:  

- Processo Tecnológico – 30 pontos (representação gráfica - 10 pontos; Forma/Função do Objeto 

– 10 pontos; Metodologia de Trabalho do Projeto – 10 pontos); 

- Conceitos, Princípios e Operadores Tenológicos - 70 pontos (Fabricação-Construção – 30 

pontos; Estruturas - 30 pontos; Higiene e Segurança no Trabalho – 10 pontos.  

 

5. Material 

Os alunos devem fazer-se acompanhar para a prova de uma esferográfica azul ou preta; um 

lápis H ou HB; uma borracha; um afia; uma régua com 50 cm; um esquadro; uma cartolina e cola 

líquida. 
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