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Prova 07 | 2015 
 

 

2.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho) Ano de escolaridade: 6.º 

 

O presente documento visa divulgar as características do exame de equivalência à frequência do 2.º ciclo do ensino 

básico da disciplina de Educação Tecnológica, a realizar na 2.ª fase em 2015,nomeadamente: 

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova  

 Critérios gerais de classificação  

 Material 

 Duração  

  

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o Programa e as Metas Curriculares de Educação Tecnológica para o 2.º ciclo do Ensino 

Básico e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa componente escrita e numa componente 

prática de duração limitada. 

 
CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 
 
A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da disciplina. Alguns dos 
itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos temas do Programa. 
A componente escrita consiste, no seu conjunto, na realização de uma ou mais tarefas complexas, que se 
desenvolvem através de uma sequência de atividades que recobrem a demonstração de competências integradas de 
conhecimento teórico e produção prática.  
A prova é cotada para 100 pontos. 

A estrutura da componente escrita sintetiza-se no Quadro1:  

Quadro 1- Valorização dos domínios e conteúdos na prova  

 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I 

Técnica  
Reconhecer o papel da tecnologia 
Conhecer a origem e propriedades dos materiais 
Distinguir alterações no meio ambiente determinadas 
pela ação humana 

60 

II 
Representação  
Conhecer diversos tipos de movimento 

20  

III 

Estrutura  
Conhecer tipos de estruturas 
Dominar atividades coordenadas e interligadas, para 
a realização de um objetivo 
 

20 
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 A prova pode incluir os tipos de itens discriminados no Quadro 2. 
Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens 
Número de 

itens 
Cotação por item 

(em pontos) 

ITENS DE SELEÇÃO 
• Escolha múltipla 
• Associação/ Correspondência 
• Verdadeiro/Falso 

 
 

5 a 10 

 
 

2 a 10 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
• Resposta curta 
• Completamento 

 
 

1 a 5 

 
 

2 a 10 

 
  A estrutura da componente prática sintetiza-se no quadro seguinte:   

Momentos 2 momentos 

Júri 3 professores 

Duração 45 minutos 

Classificação 

Atribuída de acordo com as seguintes categorias: 

Estudo do 
projeto 

Estudo da 
cor  

Produção 
Apresentação 
estética 

Cotação em pontos 
(100 pontos) 

15 15 60 10 

Áreas de experiência / temáticas As constantes do quadro 3.1 

 
 CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
Na componente escrita, a classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item. 

A classificação das provas nas quais se apresente, pelo menos, uma resposta escrita integralmente em maiúsculas é 

sujeita a uma desvalorização de três pontos. 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. 

Nos itens de construção, é atribuída a classificação de zero pontos a respostas que não correspondam ao solicitado. 

 

Na componente prática são consideradas quatro categorias para a classificação do desempenho do aluno: 

Conceção, Desenvolvimento, Produção e Apresentação Estética. 

Nestes critérios, o entendimento que se faz das categorias acima referidas é o seguinte: 

 Conceção do projeto de acordo com a temática, a indicação dos materiais, dimensões e técnicas a aplicar; 

 O Desenvolvimento do estudo da criação e do estudo da cor; 

 Criação do objeto com coerência; 

 Apresentação estética e limpeza do trabalho criado. 
Os critérios de classificação, para cada categoria, estão organizados por níveis de desempenho. 
 
MATERIAL 
 
O examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 
As respostas são registadas em folha própria fornecida pelo estabelecimento de ensino (modelo oficial). 
Não é permitido o uso de corretor. 
Para a componente prática a escola fornece os materiais. 
 
DURAÇÃO 

A componente escrita tem a duração de 45 minutos. A componente prática tem a duração de 45 minutos 


