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Educação Tecnológica                                                                        2021 

      
Prova 07 
 

2.º Ciclo do Ensino Básico 
 
 

Introdução 

 

O presente documento visa divulgar a estrutura da prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Educação Tecnológica, de acordo com a alínea a), ponto 1, do artigo 19.º do 

Despacho Normativo n.º 10-A/2021, de 22 de março, tendo por referência a Informação-Prova elaborada 

pelo IAVE, a saber: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material autorizado; 

 Duração. 

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e dos documentos 

curriculares em vigor. 

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

 

Objeto de avaliação 

 

A prova tem como objetivo avaliar aprendizagens e competências, desenvolvidas no 2.º ciclo do Ensino 

Básico na disciplina de Educação Tecnológica, de acordo com as unidades didáticas planificadas e 

desenvolvidas de acordo com as aprendizagens essenciais. 
 

Domínios 

 Técnica 

 Representação 

 Discurso 

 Projeto 
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Características e estrutura       

 

Componente prática 

    A componente prática tem como objetivo a conceção e desenvolvimento de um objeto tridimensional 

num dos seguintes materiais: 

       - Papel/cartão 

       - Argila 

       - Madeira/derivados 

Para a realização tridimensional, o examinando deve conhecer e aplicar adequadamente as técnicas básicas 

de transformação e acabamento, relativas a cada um destes materiais.  

 

Critérios gerais de classificação 

 

Nas questões apresentadas será atribuída a classificação total sempre que na resposta se manifeste: 

 

         Componente Prática 

- Domínio e adequação das técnicas de transformação ao material fornecido; 

- Aplicação criativa de técnicas de acabamento;  

- Aplicação criteriosa de materiais complementares; 

- Organização e método na realização das tarefas; 

- Cumprimento das normas de segurança e higiene no trabalho. 

 
         Cotação da prova: Exercício único – 100 pontos    
 
 
Material autorizado 

O examinado deverá ser portador dos seguintes materiais e utensílios: 

- Lápis, borracha, esferográfica de cor preta ou azul. 

  (todo o material necessário à realização da componente prática é fornecido pela escola). 

 

Duração  

A prova tem a duração de 45 minutos . 


