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MATRIZ DA PROVA EXTRAORDINÁRIA DE AVALIAÇÃO DE INTRODUÇÃO AO DESIGN 

7.º Ano                                                                                                                        2022 
 
 
O presente documento divulga informação relativa à Prova de Avaliação Extraordinária do Ensino 

Básico da disciplina de Intodução ao Design 7º ano, a realizar em 2022, nomeadamente: 

 

 Objetivos 

 Conteúdos 

 Estrutura da prova 

 Modalidade de prova 

 Material 

 Duração 

 Cotações 

 Critérios gerais de classificação 

 

 

Objetivos 

A prova de Avaliação Extraordinária tem por referência o Programa de Introdução ao Design e 

permite avaliar a aprendizagem passível de avaliação numa prova de duração limitada. 

Os temas que constituem o objetivo de avaliação são os que se apresentam em seguida: 

 

 Conceitos de Desenho e Design; 

 Áreas do Design; 

 Metodologia Projetual. 

 

 

Conteúdos 

 

Quadro 1 — Lista de conteúdos/temas 

Conteúdos/Temas 

 

Conceitos de Desenho e Design: 

 Enquadramento histórico; 

 Processos de Design. 

 

 

Áreas do Design: 

 Identificação das várias áreas do Design;  

 Articulação entre as várias áreas do Design. 
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Metodologia Projetual: 

 Enunciado; 

 Especificação; 

 Pesquisa; 

 Ideias; 

 Desenvolvimento; 

 Desenhos finais; 

 Avaliação. 

 

 

Estrutura da Prova 

A prova será apresentada apenas com uma versão. 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A prova apresenta três grupos de itens e reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes 

conteúdos programáticos da disciplina na sua componente teórica. 

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

programa e ter como suporte, por exemplo, imagens ou gráficos. 

 

Modalidade da Prova 

Prova escrita. 

 

Material 

As respostas são registadas em papel pautado, de formato A4, fornecidas pelo estabelecimento de 

ensino (modelo oficial). 

No preenchimento do cabeçalho e nas respostas apresentadas nos vários itens, o examinando 

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

Não é permitida a utilização de corretor e não é autorizada cirlulação de material entre os 

examinados. 

 

Duração 

A prova tem a duração de 90 minutos. 

 

Cotações 

A prova é cotada para 100 pontos. 

A tipologia de itens, o número de itens e a cotação dos mesmos apresentam-se no Quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Quadro 2 — Tipologia, número de itens e cotação 
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Tipologias de itens Nº de itens Cotação (pontos) 

Itens de construção: 

 Conceitos de Desenho e Design. 

 Resposta extensa. 

GRUPO I 

1 
30 

Itens de construção: 

 Áreas dos Design. 

 Resposta extensa. 

GRUPO II 

1 
35 

Itens de construção: 

 Metodologia Projetual. 

 Resposta restrita. 

GRUPO III 

1 
35 

 

 

 

Critérios gerais de classificação 

 
As respostas que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos, no 

entanto, em caso de omissão ou de engano na identificação de uma resposta, esta pode ser 

classificada se for possível identificar inequivicamente o item a que diz respeito. 

As respostas aos vários itens serão avaliadas tendo em conta a adequação ao enunciado, a 

articulação com as fontes, a correção e rigor ciêntifico do conteúdo e o uso correto da língua 

portuguesa. 

Na classificação dos itens de resposta extensa serão ainda considerados os seguintes aspetos: 

clareza e objetividade da resposta, articulação com fontes/mobilização de informação relacionada 

com o assunto em análise e domínio de conceitos da disciplina. 
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