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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Complemento à Educação Artística                                              2020 

Prova 23 / 1.ª Fase e 2.ª Fase                          Tipo de Prova: Prática                    Duração: 45 minutos   

3.º Ciclo do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) 

 

Introdução 
 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à Frequência do 3º 

ciclo, da disciplina de Complemento à Educação Artística, a realizar em 2020, em conformidade 

com Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.  As informações apresentadas neste documento estão 

em convergência com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e com as 

Aprendizagens Essenciais.  

 

A informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 Objeto de avaliação; 

 Caraterísticas e estrutura da prova; 

 Critérios de classificação; 

 Material autorizado; 

 Duração. 

 

 

Objeto de avaliação 

 

A Prova de Equivalência à Frequência de Complemento à Educação Artística (9º ano) tem por 

referência as Aprendizagens Essenciais definidas para Educação Tecnológica do Ensino Básico 

e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A prova desta disciplina permite avaliar conhecimentos, capacidades e atitudes passíveis de 

avaliação em prova prática de duração limitada.  

  

 

 

 



 

2 / 3 

 

Caraterísticas e estrutura da Prova 

 

A Prova incide sobre dois domínios - “Processo Tecnológico” e “Recursos e utilizações 

tecnológicas”. 

Relativamente ao primeiro domínio a Prova é realizada numa folha de papel A4 devidamente 

preparada (conforme normas de Desenho Técnico) fornecida pela Escola. 

Para o segundo domínio será necessário a utilização/manipulação de materiais e ferramentas 

também fornecidos pela Escola. 

Não é permitido o uso de corretor. 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, lápis. 

A Prova de Equivalência à Frequência é cotada para 100 pontos.  

 

Valorização dos domínios e conteúdos na prova prática 

 

Domínios Conteúdos Nº Items/Cotação 

 (em pontos) 

Processos 

Tecnológicos 

Desenho Técnico – representação de 

uma peça segundo normas de 

Desenho técnico. 

Grupo I – 3 itens 

(20+20+20) 60 pontos  

Recursos e utilizações 

tecnológicas 

Eletricidade / corrente elétrica – 

Montagem experimental. 

Grupo II – 2 itens 

      (20+20) 40 pontos 

  

Critérios de Classificação 

  

GRUPO I (3 itens) (20+20+20) 60 pontos 

 

- Compreensão da peça na representação do Alçado Principal da peça e respetivas cotas 

(cumprindo normas de Desenho Técnico). 

- Compreensão da peça na representação do Perfil da peça e respetivas cotas (cumprindo 

normas de Desenho Técnico). 

- Compreensão da peça na representação da Planta da peça e respetivas cotas 

(cumprindo normas de Desenho Técnico). 
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GRUPO II (2 itens) (20+20) 40 pontos 

 

- Identificação dos utensílios e das ferramentas na realização da montagem experimental.  

- Manipulação de operadores tecnológicos (de energia) de acordo com as suas funções 

(cumprindo normas de segurança). 

  

 Material autorizado 

 

Material disponibilizado pela Escola 

- 2 Folhas de Prova A4 preparada para Desenho Técnico.  

- Folhas A4 para estudos.  

- Peça para ser representada. 

- Materiais e ferramentas para a montagem experimental. 

  

Material da responsabilidade do examinando 

 - Lápis ou Lapiseira/s  

- Régua 30 cm  

- Esquadro  

- Compasso  

- Borracha  

- Afiador de minas e/ou lápis 

  

 

Duração 

A prova prática tem a duração de 45 minutos.  


