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COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - 

Educação Tecnológica 

 Para: 

 Reprografias 

Prova 97 | 2022  Portal do Agrupamento 

Tipo de Prova – Prática  Diretores de Turma 

3º Ciclo do Ensino Básico 

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 como referência as Áreas de Competência do Perfil dos alunos à saída da escolaridade e ainda as 

“Orientações Curriculares” do 9º ano de escolaridade de março de 2003 para a disciplina de Educação 

Tecnológica.  

Caracterização da Prova 

A prova é constituída por um conjunto de tarefas que requer um desempenho prático. 

A avaliação do desempenho é feita através de observação direta. 

As tarefas são realizadas em material e suportes próprios.  

A cotação global da prova é de 100 pontos. 

 

aterial 

 Caneta azul ou preta de tinta indelével; 

 Canetas de feltro ou quaisquer outros riscadores coloridos que considerar adequados (lápis de cera, 

pastéis);  

 Lápis de grafite; 

 Borracha, apara-lápis; 

 Régua/esquadro e compasso; 

 Tesoura e Cola. 

Não é permitido o uso de corretor. 
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Duração 

A prova tem a duração de 45 minutos.   

 

Critérios de Classificação  

A classificação das tarefas resulta da pontuação do nível de desempenho em cada parâmetro, de acordo com 

a aplicação dos critérios: 

 Domínio de técnicas e materiais; 

 Aplicação de qualidades formais e expressivas; 

 Adequação da solução apresentada e cumprimento do método de resolução de problemas. 

Cabe aos classificadores analisar cada desempenho dos alunos e enquadrá-lo no descritor adequado. Cada 

parâmetro deve ser observado isoladamente, em função dos descritores de desempenho. 

É atribuída a classificação de zero pontos sempre que o aluno não realize uma tarefa nem haja qualquer 

evidência de que o aluno tentou realizar a tarefa.  

 


