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Educação Tecnológica 
 Para: 

 Reprografias 

Prova 07 | 2022  Portal do Agrupamento 

Tipo de Prova – Prática  Diretores de Turma 

2º CICLO 

Despacho Normativo 7-A/2022, de 24 de março 

 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Biblioteca /CRE 

 

Esta informação dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

•• Objeto de avaliação; 

•• Caracterização da Prova; 

•• Material autorizado; 

•• Duração; 

•• Critérios gerais de classificação. 
  

 

Objeto da Avaliação 
 A prova tem por referência o Programa de Educação Visual e Tecnológica do Ensino Básico 2º ciclo e as 

aprendizagens Essenciais para as Artes Visuais, está estruturada por Domínios, designadamente: 

 • Processos tecnológicos; • Recursos e utilizações tecnológicas; • Tecnologia e sociedade. 

Caracterização da Prova 
A prova é constituída por um conjunto de tarefas que requerem um desempenho Prático. 

A avaliação do desempenho é feita através de observação direta. 

As tarefas são realizadas em papel e suportes próprios  

A cotação global da prova é de 100 pontos. 

 

Material 
Lápis grafite de graduação HB 

Borracha 

Apara-lápis 

Canetas de feltro 

Tesoura  
Cola  

rolo de papel higiénico 

caixa de cereais 

papeis de lustro 

2 folhas de papel cavalinho A4 

 

Duração 
A prova tem a duração de 45 minutos.   
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Critérios de Classificação 
Todas as tarefas são classificadas através de códigos que correspondem a níveis diferenciados de 

desempenho.  

Cabe aos classificadores analisar cada desempenho dos alunos, enquadrá-lo no descritor adequado e, após 

concertação entre ambos, atribui o código correspondente. 

Os códigos atribuídos correspondem a pontuações.  

Os critérios de classificação estão organizados por parâmetros.  

Cada parâmetro deve ser observado isoladamente, em função dos descritores de desempenho, e deve ser-

lhe atribuído o respetivo código. 

Para cada parâmetro, os classificadores registam, na Ficha de Registo da Observação apenas um dos códigos 

previstos.  

Sempre que o aluno não realize uma tarefa, é lhe atribuído o código N, a todos os parâmetros da tarefa, só é 

atribuído se não houver qualquer evidência de que o aluno tentou realizar a tarefa. 


