AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DE BASTO

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA
Prova 97 | 2021
9.º Ano de Escolaridade

1. Introdução
O presente documento visa divulgar as características da prova prática de equivalência à
frequência do Complemento à Educação Artística - Educação Tecnológica, do 3.º ciclo do Ensino
Básico, a realizar em 2021.
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Material
• Duração

2. Objeto de avaliação
A prova avalia o conjunto de conhecimentos e aprendizagens desenvolvidos no 3.º ciclo do
Ensino Básico, tendo como referente as aprendizagens essenciais em articulação com o perfil
dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, incindindo sobre os temas seguintes:
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.

3. Caraterização da prova
A prova prática integra dois momentos com a seguinte tipologia de atividades:
• Reprodução bidimensional da planificação de um objeto;
• Construção tridimensional do objeto planificado, através da utilização das técnicas de
transformação adequadas ao material em que é executado o objeto;
Na prova prática, os alunos deverão:
• Realizar traçados geométricos e medições rigorosas;
• Executar operações técnicas de transformação de materiais, para a construção de um objeto;
• Desenvolver ações orientadas para a fabricação/construção de um objeto.
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4. Critérios Gerais de Classificação
A prova é pontuada de 0 a 100 pontos. O desempenho dos alunos será classificado
considerando os seguintes parâmetros:
Rigor das
medições e
traçados
geométricos

Rigor na execução
do Corte

Vincagem/
dobragem

Colagem

Planificação de tarefas e da
segurança no
desenvolvimento do
projeto

35 pontos

30 pontos

10 pontos

15 pontos

10 pontos

5. Material
Materiais e utensílios a fornecer pelo estabelecimento de ensino:
Folhas de papel de cavalinho A3; Folhas de cartolina branca A2; deve ser fornecido a
cada examinando o número de folhas necessárias para o desenvolvimento do seu
trabalho;
Folhas de rascunho;
Régua de 50 cm;
Lápis nº 2/HB;
Borracha branca;
Apara-lápis;
Lápis de cor e/ou marcadores
Tesoura; cola líquida, em tubo;
Não é permitido o uso de corretor.
6. Duração
A prova tem a duração de quarenta e cinco minutos.
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