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3º Ciclo do Ensino Básico

O presente documento divulga informação relativa à prova final a nível de escola do 3º. Ciclo
da disciplina de Educação Tecnológica, a realizar em 2021, nomeadamente:
• Objeto de avaliação
• Caracterização da prova
• Critérios gerais de classificação
• Material
• Duração
Objeto de Avaliação
• A prova tem por referência as metas curriculares definidas para a disciplina de Educação
Tecnológica.

• A prova desta disciplina permite avaliar a aprendizagem e os conteúdos, enquadrados em
domínios de referência, definidos nas metas curriculares da disciplina, passíveis de avaliação
em prova prática de duração limitada.
• A prova avalia a aprendizagem nos domínios de referência da técnica, da representação,
do discurso e do projeto

Caraterização da Prova
A prova é formada por um único grupo, constituído por um exercício prático (montagem de
um objecto técnico). A estrutura de prova está organizada pelos domínios de referência e
pelos objetivos gerais de 7.º, 8.º e 9.º ano definidos nas metas curriculares da disciplina.
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Critérios gerais de classificação
-Aplicação correta das regras de segurança, na montagem das peças.
- Identificação corretas dos princípios de funcionamento do objecto técnico e seus
componentes.
- Reconhecer correctamente as fases do trabalho.
- Descrever correctamente o funcionamento do objecto técnico.
- Na aplicação dos critérios de classificação, deverá ter-se presente que o mesmo
erro/ falha não deverá ser penalizado duas vezes, devendo ter-se em conta a coerência do
trabalho desenvolvido.
Material a utilizar
Materiais e utensílios de que o examinando deve ser portador: Caneta esferográfica azul ou
preta.
O estabelecimento de ensino providenciará o restante material necessário à realização da
prova.
Duração da Prova
O exame tem a duração de 45 minutos de prova prática.
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