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MATRIZ – PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA         Maio de 2022 

2 º Ciclo do Ensino Básico Tipo de Prova: Prática      

5º Ano 
 
O presente documento divulga informação relativa à prova extraordinária de avaliação da disciplina de 
Educação Visual , a realizar em 2022, nomeadamente:  
 

• Objetivos 
• Conteúdos 
• Estrutura e Cotações 
• Critérios de classificação 
• Material 
• Duração  

 
  
Objetivos 
 
 
A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor da disciplina de Educação 
Tecnológica do Ensino Básico, e permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de 
duração limitada. 
 
Conteúdos 
 
Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos na prova 

 
Domínios Ações estratégias 
Processos tecnológicos 
 

Desenhar e planificar objetos e construções 
(realizar esboços). 
 

Recursos e utilizações tecnológicas Realizar uma maqueta, com base na 
organização e no planeamento. 

Tecnologia e sociedade 
 

Apresentar propostas tecnológicas. 

 
 
 
Estrutura e Cotações 
 
A prova é constituída por uma única tarefa, que pode ter como suporte um ou mais documentos, como, por 
exemplo, imagens exemplificativas e anexos. 
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A tarefa é realizada em folha A4 de papel de desenho, separada do enunciado. 
A avaliação do desempenho dos alunos é feita através da observação direta e da análise do produto final. 
A prova é cotada para 100 pontos.  

Quadro 2 – Tipologia e cotação.  

 

Tarefa 1 
Parâmetros Descritor de desempenho Cotação 

A 
Planeamento 

Ensaia a construção, fazendo experiências com o objeto a transformar ou 
com partes dele. 

 
20 

 
B 

Domínio 
técnico 

B1 
Dobragem, recorte, 
colagem, desenho e 

pintura 

Aplica, pelo menos, duas técnicas, sempre com rigor 
(faz dobragens definidas, faz cortes com precisão, 
doseia corretamente a cola, adequa o desenho e a 
pintura às características do objeto que construiu). 
 

 
20 

B2 
Materiais 

Utiliza, pelo menos, um dos materiais disponíveis 
(lápis de grafite, lápis de cor, canetas de feltro, papel 
de desenho, papel de lustro, cartolina e materiais 
diversos reciclados), respeitando as suas 
especificidades . 

20 

C 
Composição 

Atribui uma nova forma e uma nova função ao objeto inicial. 20 

D 
Criatividade 

Atribui ao objeto transformado características originais, criadas por si. 20 

 
 
 
Critérios de classificação 
 
A classificação a atribuir resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de classificação 
apresentados para cada item, previsto na grelha de classificação.  
 

 
Material 
 
Materiais riscadores (lápis de cor, lápis de cera e marcadores); lápis HB; borracha; afia-lápis; régua; esquadro; 
compasso; tesoura; cola (líquida ou batom). 
Não é permitido o uso de corretor. 

 
Duração 
 
A prova tem a duração de 90 minutos. 

 


