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MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO  

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA                                                                                           2022 

 

PROVA DO 7º ANO 

2º Ciclo do Ensino Básico  

 
O presente documento visa divulgar as caraterísticas da prova extraordinária de avaliação do 7.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 reconhece o papel da tecnologia. 
O aluno identifica/recicla diferentes tipos de materiais. 

Representação O aluno conhece/Identifica Instrumentos de medição. 

Discurso O aluno  interpreta, organiza a informação 
gráfica/técnica. 

Projeto O aluno planifica um projeto de trabalho. 
O aluno respeita normas de higiene e segurança pessoal 
e coletiva, em vários contextos, manifestando sentido 
de responsabilidade. 
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Conteúdos 

MEDIÇÃO PROCESSO TECNOLÓGICO COMUNICAÇÃO TECNOLÓGICA FABRICAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO 

Precisão e rigor 

nas medições. 

Grandezas, 

unidades de 

medida e 

instrumentos de 

medição. 

Técnica e tecnologia. 

Objeto técnico. 

Função dos objetos. 

Planeamento e execução 

de projetos  

 

Desenho técnico. Produção e organização. 
 Higiene e segurança. 

 

Características e estrutura 

Prova Prática cuja resolução implica a manipulação de materiais e instrumentos e que incide sobre o trabalho prático 

produzido. A prova é constituída por duas tarefas que seguem um conjunto de orientações para a concretização do 

trabalho, através das quais será avaliado o desempenho do aluno tendo em conta os indicadores: capacidade de 

representação bidimensional e tridimensional; capacidade criativa e utilização de diferentes técnicas de expressão. 

 

Trabalho/Projeto Cotação em pontos 

Tarefa 1 Desenho de projeto. 50 pontos 

Tarefa 2 Construção Tridimensional. 50 pontos 

 Total: 100 pontos 

 

 

Critérios de classificação 

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

 

  a) rigor no domínio e manuseamento dos materiais; 

b) cumprimento das orientações das tarefas; 

c) domínio de meios técnicos; 

d) apresentação, organização e asseio da prova. 

 

A classificação final corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações das duas 

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

 

 

Material 
– Caneta ou esferográfica de tinta indelével (azul ou preta) 

– Lápis de grafite n.º 2(HB)  

– Afia-lápis e borracha 

– Lápis de cor, marcadores, pastel de óleo ou lápis de cera 

– Régua de 50 cm, esquadro e compasso 

– Papel cavalinho A4 (2 folhas) 
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– Papel de rascunho A4 

- Cartolina branca A4 

– Cola universal 

– Tesoura 

 

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 

 


