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Escola Básica de São Pedro da Cova
Ano Letivo 2020/2021

INFORMAÇÃO- PROVA

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

2021

Prova 97
3º Ciclo do Ensino Básico
(Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; Despacho Normativo nº 10-A/2021)
O presente documento visa divulgar informação relativa à prova final do 3º ciclo do ensino
básico da disciplina de EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, a realizar em 2021, nomeadamente:
•

Objeto de avaliação

•

Caracterização da prova

•

Material

•

Duração

•

Critérios de classificação

Objeto de avaliação
A prova tem por referência o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as
Aprendizagens Essenciais de EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA do 3º Ciclo e permite avaliar a
aprendizagem passível de avaliação numa prova prática de duração limitada, incidindo
sobre os domínios seguintes:
•

Conhecer as diversas fibras têxteis;

•

Compreender a sequência de transformação das fibras em tecido;

•

Criar uma estrutura para um tecido;

Caraterização da prova
A prova é realizada no próprio enunciado.
A prova é cotada para 100 pontos.
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A distribuição da cotação pelos domínios e conteúdos apresenta-se no Quadro 1.
Grupo

I

Domínios

Conteúdos

Cotação
(em pontos)

Fibras têxteis naturais e não naturais

Conhecer as
diversas fibras
têxteis;
Compreender

10
a Fases da elaboração de um tecido.

sequência

de

transformação
II

das

fibras

em

10

tecido;
Criar

uma Realização de uma estrutura.

estrutura para um
III

tecido;

80

Quadro 1- Distribuição da cotação pelos domínios e conteúdos

.
Material
Papeis de cores variadas e cola facultados pela escola.
Para a realização da prova o aluno deverá ser portador de uma caneta ou esferográfica de
tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretor.

Duração
A prova tem a duração de 45 minutos.

Caraterização da prova
A prova apresenta 3 grupos de itens, a cotação total da prova é de 100 pontos, distribuídos
da seguinte forma:
Grupo I -10 Pontos,
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Grupo II –10 Pontos;
Grupo III– 80 Pontos.

O grupo I avalia a competência para identificar as diversas fibras;
O grupo II avalia a competência para demonstrar conhecimentos sobre as fases da
elaboração de um tecido;
O grupo III avalia a competência para realizar a estrutura de um tecido.
Critérios de classificação
A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos
critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa de forma
quantitativa.
- Será atribuída a classificação total nas respostas corretas.
Será atribuída a cotação de 0 pontos em que:
- Não seja apresentada resposta;
- A resposta seja ilegível.
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