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1. Objeto de avaliação 

O presente documento visa divulgar as características da prova de Educação Tecnológica, com o código 97, a 

realizar em 2021, pelos alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-

Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho e pelo Despacho Normativo n.º 10-A/2021, 

de 22 de março de 2021.  

 

2. Caracterização da prova 

A prova é constituída por itens de resposta obrigatória. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e gráficos.  

A prova avalia os seguintes conteúdos: 

 

Domínios Conteúdos 

Processos tecnológicos 

 

Comunicar, através do desenho, formas de representação gráfica das 
ideias e soluções 

Medição e metrologia 

Objeto técnico 

Analise do objeto técnico 

Planeamento e desenvolvimento de ideias 

 

Recursos e utilizações tecnológicas 

 

Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, adequando os meios 
materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa 

 

Tecnologia e sociedade 

 

Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente, 
explicitando as suas funções, vantagens e impactos (positivos ou 
negativos) pessoais, sociais e ambientais 

 

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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Os itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios.   

A prova é constituída por um conjunto de orientações para a concretização do trabalho/projeto, envolvendo os 

seguintes parâmetros:  

 

Trabalho/Projeto Parâmetros Cotações em pontos 

Construção de um objeto 
Esboços / Estudos / Projeto 50 pontos 

Construção e Montagem 50 pontos 

 Total: 100 pontos 
 

	

3. Critérios de classificação 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.  

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  

Os critérios de classificação das respostas aos itens apresentam-se organizados por níveis de desempenho 
em cada parâmetro.  

A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

É classificada com zero pontos qualquer resposta que não atinja o nível 1 de desempenho em todos os 
parâmetros. 

A classificação final da prova é expressa na escala percentual de 0 a 100, sendo a classificação final da 
disciplina convertida de acordo com as disposições regulamentares aplicáveis à oferta educativa e formativa. 

 

4.             Material  

No preenchimento do cabeçalho, o examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas são registadas em folhas de papel de desenho em formato A3, fornecidas pelo estabelecimento 

de ensino (modelo oficial). 

O examinando deve ser portador do seguinte material: 

- lápis de grafite de diferentes durezas 

- lápis de cor 

- afia-lápis  

- borracha  

- régua graduada de 50 cm  

- esquadro  

- transferidor 
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- compasso e/ou outro material de apoio a traçados rigorosos 

- duas cartolinas A3 (branca) 

- cola universal 

- tesoura 

 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

5.             Duração da prova  

A prova tem a duração de 45 minutos. 


