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Educação Tecnológica
Introdução
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à
frequência do 3.º ciclo do ensino básico, da disciplina de Educação Tecnológica, a
realizar pelos alunos que se encontram abrangidos pela Portaria nº102/2016, de 18 de
outubro de 2016.
Objeto de avaliação
As orientações Curriculares para o 3º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação
Tecnológica referem três temas organizadores: Tecnologia e Sociedade, Processo
Tecnológico e Conceitos, princípios e operadores tecnológicos.
Na prova de equivalência à frequência será avaliada, no âmbito dos três temas
organizadores, a aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração
limitada, enquadrada por um conjunto de capacidades, nomeadamente:
• Análise de evidências e de situações problemáticas;
• Interpretação de dados;
• Exploração de ideias;
• Elaboração e interpretação de sistemas de representação gráfica.
Temas organizadores:
Tecnologia e Sociedade - Impacto social e ambiental; tecnologia e consumo.
Processo Tecnológico - Planeamento e desenvolvimento de ideias;
comunicação de ideias de projetos e produtos; tecnologia da embalagem.
Conceitos,
princípios
e
operadores
tecnológicosMateriais;
fabricação/construção.
Caracterização da Prova
A prova está organizada por grupos de itens. Os itens podem ter como suporte um ou
mais documentos, como, por exemplo: textos, tabelas, mapas, fotografias, esquemas e
figuras.
A prova inclui itens de representação gráfica e construção de um produto.
Critérios Gerais de Classificação
- Demonstra conhecer os conteúdos;
- Capacidade de expressividade, domínio da proporção, escala, volumetria e cor;
- Execução do produto com rigor, criatividade e clareza na apresentação
Material
Os alunos devem ser portadores de caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou
preta, lápis, borracha, afia, tesoura, régua, esquadro, compasso, transferidor, lápis de cor
e tubo de cola. A prova é efectuada em folha própria, fornecida pelo estabelecimento de
ensino.
Duração
A prova tem a duração de 90 minutos.

