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Disciplina: Educação Tecnológica 2021 

 Código da Prova: 07          Tipo de Prova: Prática   

6 º Ano de Escolaridade (Despacho Normativo n.º 10-A/2021)

  

1.  OBJET O DE AVALIAÇÃO   

A avaliação incidirá em conteúdos presentes nas Aprendizagens Essenciais da Disciplina.  

A aprendizagem suscetível de avaliação numa prova prática de duração limitada enquadrada num 

conjunto de competências, designadamente: 

▪ Reconhecer, reproduzir; 

▪ Aplicar, interpretar; 

▪ Raciocinar, explorar, criar. 

Os domínios organizadores que constituem objeto de avaliação são:   

PROCESSO TECNOLÓGICO (Tecnologia, Técnica e Objeto técnico) 

MEDIÇÃO 

COMUNICAÇÃO TECNOLÓGICA 

MATERIAIS 

FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

ESTRUTURAS 

 

2.  CARACT ER IZAÇÃO E DUR AÇÃO DA PR OVA  

Modalidade: Prova Prática cuja resolução implica a manipulação de materiais e instrumentos e que 

incide sobre o trabalho prático produzido. A prova é constituída por uma tarefa que segue um 

conjunto de orientações para a concretização do trabalho/projeto, nos seguintes parâmetros: 

Esboços e Estudos; Elementos estruturais; Montagem/União 

Duração da Prova: 45 minutos  
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Trabalho/Projeto Parâmetros 
Cotações em 

pontos 

TAREFA 1 

Construção de uma estrutura 

1.1 Esboços e Estudos 30 pontos 

1.2 Elementos estruturais 30 pontos 

1.3 Montagem/União 40 pontos 

 Total: 100 pontos 

 

 

 3.  CR IT ÉR IO S GERA IS  DE CLASS IF ICAÇ ÃO  

▪ Esta prova, sendo prática, implica a prestação das tarefas perante a presença de um júri 

que, em tempo real, observa e regista o desempenho do aluno, segundo os critérios 

estabelecidos. 

▪ A classificação a atribuir a cada parâmetro resulta da aplicação dos seguintes critérios: 

▪ domínio das técnicas; 

▪ manuseamento de instrumentos, ferramentas e materiais; 

▪ rigor na execução e representação gráfica (esboços, projetos, medições, traçados, etc.); 

▪ aplicação dos conceitos apreendidos com rigor técnico e científico; 

▪ organização do plano e do espaço de trabalho; 

▪ clareza e definição na interpretação dos enunciados (do que é pedido); 

▪ relevância e quantidade/qualidade de estudos concretizados; 

▪ criatividade e eficácia na resposta ao enunciado (realização); 

▪ superação de dificuldades na realização do projeto; 

▪ cuidado (regras de segurança) e higiene na execução do trabalho. 

▪ As classificações a atribuir às respostas são expressas em números inteiros. 

 

4.  MAT ER IAL A  UT IL IZAR  

Material a fornecer pelo estabelecimento de ensino: 

Folhas de rascunho, papel de revista 

Pistola de cola quente 

Material e utensílios a trazer pelo examinando: 

– Caneta ou esferográfica (azul ou preta) 

– Lápis de grafite n.º 2(HB) 
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– Afia-lápis 

– Borracha 

– Régua de 50 cm 

– Tesoura 

– Cola universal  

 

5.  INDICAÇÕ ES ESPEC IF ICAS  

▪ As condições de espaço e de equipamento requeridas para a realização da prova, são as 

mesmas que foram consideradas necessárias para lecionar a disciplina 

o Sala específica, com mesas ou estiradores 

o Zona de lavagem de materiais 

▪ Os examinandos devem ler todas as indicações constantes na prova. 

 


