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Informação-Prova  

Prova Extraordinária de Avaliação (PEA)  

8-º Ano de Escolaridade/2020 

Prova de Educação Tecnológica                                                     2 Páginas 

 

1. Objeto de avaliação 

 

O presente documento visa divulgar as características da prova extraordinária de avaliação a realizar em 2020 

pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 

de julho, acrescido da Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto. 

 

 

2. Caracterização da prova 

A prova de Educação Tecnológica é constituída por uma parte de  componente prática.  

A prova reflete uma visão integradora dos diferentes domínios, conteúdos e objetivos definidos nas 

metas curriculares da disciplina. 

Os itens/grupos podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

domínios/conteúdos da disciplina. 

Prova prática = 100 pontos 

 

 

3. Critérios de Classificação 

 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais das provas nacionais e dos 

critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

Sede: Escola Secundária de Mem Martins 
Escola Básica Maria Alberta Menéres; Escola Básica nº 2 de Mem Martins; Escola Básica nº 1 da Serra das  Minas 
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A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 

classificação apresentados para cada item. 

... 

3.1. Itens de construção 

A avaliação é feita de acordo com as técnicas aplicadas de forma correta na realização da prova 

... 

 

4. Material 

 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

Régua com escala (de 40 cm ou de 50 cm) 

Esquadro (30°/60º ou 45º) 

Lápis de grafite n.º 2 (HB) 

Afia 

Borracha branca 

Tesoura 

Cola líquida 

Cartão reaproveitado (equivalente a uma caixa de cereais) 

Pauzinhos de esparguete (20 a 30) 

Palitos (20), paus de gelado ou espetadas (10) 

Palhinhas de refresco (6 a 12) 

Clipes metálicos (10 a 15) 

Rolhas de cortiça (4 a 6) 

 

 

... 

 

5. Duração da Prova 

 

A prova tem a duração de 90 minutos. 


