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Informação – Prova de Extraordinária de Avaliação 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
 | 2022 

PROVA PRÁTICA 

2.º Ciclo do Ensino Básico 	(Portaria	n.º	223-A/2018,	de	3	de	agosto) 

 
O presente documento visa divulgar as características da prova de equivalência à frequência do 

2.º ciclo do Ensino Básico da disciplina de Educação Tecnológica a realizar em 2022.  
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação em vigor.  

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

1. Objeto de avaliação; 
2. Característica e estrutura da prova; 
3. Material autorizado; 
4. Duração; 
5. Critérios gerais de classificação. 

 
1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem como referência as aprendizagens essenciais, com especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e permite avaliar a 
aprendizagem passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada.	

2. CARACTERÍSTICA E ESTRUTURA 

A prova é constituída por 1 parte prática.  

A prova corresponde às vertentes básicas da disciplina: 

No plano da formação pessoal – a integração da sensibilidade, do pensamento e da ação numa 
mesma atitude criadora e crítica com base de verdadeira autonomia. 

 
No plano da formação social – a estruturação dos valores, dos interesses, dos comportamentos 

individuais, em função: de uma atitude de abertura crítica compreensiva e interveniente, e de uma 
sociedade que democraticamente constrói o futuro, prezando, simultaneamente, as expressões do seu 
passado e as dos outros povos, como manifestações do poder criador da humanidade.  

A prova corresponde aos temas organizadores do programa: 
 
O tipo de itens que constituem a prova são diversificados, de acordo com os objetivos e conteúdos 

que se pretende avaliar. Assim a prova pode ser constituída por: 

- itens de construção, que podem ser de resposta extensa; 
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Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item  
(em pontos) 

Itens de construção Resposta extensa 2 50 

 
A cotação da prova é de 100 pontos. 

Os dados imprescindíveis à resolução dos itens são indicados no enunciado´ 

3. MATERIAL AUTORIZADO 
 

O examinando apenas pode usar na prova, como material de escrita, caneta ou esferográfica de 
tinta azul ou preta. 

O examinando deve também ser portador de uma régua 40cm, um esquadro, lápis nº 2, 
borracha, um compasso, pincéis – n.º 4, 6, 8 – tesoura, cola. 
Não é permitido o uso de corretor. 
 

4. DURAÇÃO 

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 
5. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros e resultam da 
aplicação dos critérios gerais e específicos de classificação. 

 
— Itens de construção de resposta extensa 

A classificação é atribuída de acordo com a construção solicitada no enunciado, em função das 
medidas propostas e sugestões decorativas indicadas. 

 


