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MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO  

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA                                                                                           2022 

 

PROVA DO 6º ANO 

 

2º Ciclo do Ensino Básico  

 
O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova extraordinária de avaliação do 6.º ano do ensino básico 
da disciplina de EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, a realizar em 2022 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo artigo 
34.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto.  
As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação referida e do Perfil dos Alunos 
à saída da Escolaridade Obrigatória e das Aprendizagens Essenciais da disciplina.  
O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 
 

• Objetivos;  

• Conteúdos;  

• Caraterísticas e estrutura;  

• Critérios de classificação;  

• Material;  

• Duração. 

 

Objetivos da prova  

As Aprendizagens Essenciais/ Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória têm como essência desenvolver as 

quatro áreas de extensão da Educação Tecnológica – Domínios da Técnica, Representação, Discurso e Projeto.  

As aptidões/capacidades e os conhecimentos foram selecionados e formulados de acordo com os domínios, no sentido 

de serem passíveis de avaliação em prova escrita/prática de duração limitada. 

Domínios  Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Técnica O aluno conhece a origem e propriedades de alguns 
materiais.  
O aluno reconhece processos de transformação das 
principais matérias-primas 
O aluno distingue alterações no meio ambiente 
determinadas pela ação humana. 

Representação O aluno identifica/ distingue vários tipos de 
movimentos. 
O aluno reconhece operadores mecânicos de 
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transmissão e de transformação do movimento. 

Discurso O aluno distingue a linguagem dos processos de 
utilização, de fabrico e de construção. 
O aluno compreende processos técnicos de fabrico e de 
construção. 

Projeto  O aluno conhece tipos de estrutura.  
O aluno explora estruturas no âmbito da forma e 
função. 

 

 

Conteúdos 

MATERIAIS MOVIMENTO  

 

ESTRUTURA  FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

Origem e propriedades. 

Transformação de 

matérias-primas Impacto 

ambiental . 

Tipos de movimento . 

Produção de movimento. 

Estrutura das formas.  

Estrutura dos 

materiais. 

Produção e organização. 

 Higiene e segurança. 

 

 

Características e estrutura 

 Prova escrita/prática de duração limitada. 

 

Quadro 1 

Tipologia de itens Número de itens  Cotação 

Grupo I – Escrita  

Respostas curtas Completamento  

Associação/ correspondência  

Escolha múltipla 

 

 

8 

 

 

38 Pontos 

Grupo II – Escrita  

Respostas curtas Completamento 

3 15 Pontos 

Grupo III – Escrita  

Respostas de escolha múltipla 

3 7 Pontos 

Grupo IV – Prática  

Itens de construção 

2 40 Pontos 

 

 

Critérios de classificação 

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

 

a) Aquisição e aplicação de conhecimentos;  

b) Capacidade de expressão;  

c) Rigor na aplicação/ execução de técnicas e procedimentos; 

d) Apresentação, organização e asseio da prova. 
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A classificação final corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações de cada item 

em escala percentual de 0 a 100, convertida na escala de 1 a 5. 

As respostas que não possam ser claramente identificadas, são classificadas com zero pontos. 

 

Material  

As respostas são registadas no próprio enunciado, o qual deve ser impresso a cores. É parte integrante do enunciado, 

uma folha de cartolina branca, em formato A4, para a realização de uma das questões práticas do grupo IV.  

O aluno apenas pode usar o seguinte material: 

 -caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta;  

-tesoura; 

 -régua;  

-cola.  

Não é permitido o uso de corretor. 

 

Duração 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

 

 

Aprovada em Conselho Pedagógico, 01 de junho de 2022 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

Maria Fernanda Bica 

 


