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Ano Letivo de 2021/2022 

INFORMAÇÃO - PROVA A NÍVEL DE ESCOLA EQUIVALENTE A NACIONAL 

Educação Tecnológica              2022 

Código da prova - 07 

6.º Ano de Escolaridade  
Decreto-Lei 55/2018; Despacho Normativo 7A/2022 

 
Modalidade da prova: Prática 

Duração: Prova Prática: 45 minutos 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

OBJETO DE AVALIAÇÃO  

A prova tem por referência as Metas Curriculares de Educação Tecnológica que se encontram em vigor. 

A prova desta disciplina permite avaliar as aprendizagens e os conteúdos enquadrados no programa da disciplina, 

tendo como referência os domínios contemplados nas Metas. O aluno deve ser capaz de:  

 Saber a importância da tecnologia como resposta às necessidades humanas;  

 Analisar um objeto técnico considerando a análise estrutural;  

 Conhecer os materiais e ferramentas básicos, segundo a sua tipologia e aplicações técnicas;  

 Utilização dos materiais e ferramentas tendo em conta a sua adequação ao uso e às normas de segurança 

específicas;  

 Compreender o conceito de estrutura e movimento;  

 Utilização de vocabulário específico da disciplina;  

 Apresentação. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

A prova prática implica a realização de tarefas objeto de avaliação performativa, em situações de organização 

individual, a manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, com eventual produção escrita, que incide 

sobre o trabalho prático e ou experimental produzido, implicando a presença de um júri e a utilização, por este, de 

um registo de observação do desempenho do aluno. 

A prova é organizada num grupo, pretende-se avaliar o produto final (uma construção tridimensional) e é cotada 

para 100 pontos. 

 

Grupo 1 – Valorização relativa dos conteúdos  

Conteúdos: Estrutura/Energia/Movimento 

 Manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, necessários à construção – 30% 

 Construção (técnicas aplicadas) – 40% 



 

 

 

 
 
Prova 07 – EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 6ºano – 2021/2022  

Página 2 de 2 

 

 Produto final – 30% 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada item resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 

classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro ou decimal, previsto na grelha de 

classificação.  

As respostas ilegíveis ou que não podem ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos. No 

entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser classificada se for 

possível identificar, inequivocamente, o item a que diz respeito. 

A prova encontra-se cotada na escala de valores de 0 a 100, sendo a sua classificação final expressa na escala de 

níveis de 1 a 5, de acordo com a seguinte tabela:  

  

Pontuação Nível 

0 a 19 1 

20 a 49 2 

50 a 69 3 

70 a 89 4 

90 a 100 5 

 

MATERIAL 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta indelével. O uso 

dos materiais de que é portador e os fornecidos pela escola é permitido nas construções que envolvam a utilização 

de material de desenho. 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Material a trazer pelo aluno 

O aluno deve ser portador do seguinte material: caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta indelével, lápis de 

grafite (nº2 ou HB), borracha e afia lápis. 

 

Material a fornecer pela escola 

O material necessário será fornecido pela escola. 

 

DURAÇÃO DA PROVA 

A prova tem a duração de 45 minutos. 


