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INFORMAÇÃO PROVA – PROVA EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA (PEF) 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (07)                              MAIO DE 2019 

 
Prova de 2019 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

O presente documento visa divulgar informações da prova de equivalência à frequência do 3.º ciclo do 

ensino básico da disciplina de Educação Tecnológica, a realizar em 2019 pelos alunos que se encontram 

abrangidos pelo artigo n.º 14 do Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril.  

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do 

Programa/ Metas Curriculares da disciplina.  

 

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

• Objeto de avaliação;  

• Características e estrutura da prova;  

• Critérios gerais de classificação;  

• Material;  

• Duração.  

Este documento deve ser dado a conhecer aos alunos, para que fiquem devidamente informados sobre a 

prova que irão realizar.  

1. Objeto de Avaliação 

Os materiais: 

• Propriedades, transformação/aplicação dos materiais. 

Os processos de fabricação e construção: 

• Materiais, técnicas, utensílios e ferramentas. 

A medida: 

• Medições rigorosas/traçados rigorosos; 

• Unidades e instrumentos de medida. 

A representação gráfica: 

• Desenho de representação técnico; 

• Instrumentos do desenho técnico; 

• Elementos gráficos compositivos. 
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2. Características e estrutura da prova 

Tipologia de itens: 

Prova prática 

• Questão única com várias tarefas para a planificação e execução do projeto (cotação de 100%). 

3. Critérios gerais de classificação 

• Apresentação do trabalho com rigor e higiene; 

• Qualidade de execução nos traçados geométricos; 

• Organização do espaço bidimensional; 

• Expressividade e criatividade demonstradas; 

• Domínio dos materiais e técnicas; 

• Rigor e limpeza. 

4. Material 

• Lápis n.º 2 e n.º 3;  

• Borracha branca; 

• Régua; 

• Esquadro; 

• Compasso; 

• Tesoura; 

• Cola; 

• Lápis de cor. 

5. Duração  
 

A prova tem a duração de 45 minutos.  
 

 

Nota: Material fornecido pelo estabelecimento de ensino - folha de exame e folhas de papel “tipo 

cavalinho”, formato A3, 1 a 2 folhas por examinando. 

 

 

Aprovada em reunião de Conselho Pedagógico de 15 de Maio de 2019 
 


