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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais: 
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (90%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 

DESCRITORES DE 

DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

TÉCNICA 
 

 Origem e propriedades 

 Propriedades; Processos de 
transformação de madeiras, 
papel, e têxteis. 

 Reutilização e reciclagem de 
matérias-primas. 

 Técnicas; Materiais. 

 

25% 

Processos tecnológicos 
- Distingue as fases de realização de um 
projeto 
- Diferencia modos de produção 
(artesanal, industrial) 
- Comunica, através do desenho, formas 
de representação gráfica das ideias e 
soluções 
Recursos e utilizações  
Tecnológicas 
- Produz artefactos, objetos e sistemas 
técnicos, 
- Investiga, através de experiências 
simples, algumas características de 
materiais 
- Manipula operadores tecnológicos  
- Cria soluções tecnológicas através da 
reutilização ou reciclagem de materiais 
- Utiliza as principais técnicas de 
transformação dos materiais 
- Identifica fontes de energia e os seus 
processos de transformação Tecnologia e 
sociedade 
- Reconhece o potencial tecnológico dos 
recursos do meio ambiente, explicitando 
as suas funções, vantagens e impactos 
- Compreende a evolução dos artefactos, 
objetos e equipamentos, estabelecendo 
relações entre o presente e o passado Observação Direta 

(Registo nas grelhas de 
observação) 
 
Exercícios de avaliação 
 
Trabalhos práticos 
(Trabalhos desenvolvidos em 
aula) 
 
Fichas de trabalho 

REPRESENTAÇÃO 

 Movimento e variação no 
espaço e no tempo. 

 Operadores mecânicos 
(alavanca, roda, plano 
inclinado e cunha). 

 Movimento – transmissão e 
transformação 

25% 

Processos tecnológicos 
- Distingue as fases de realização de um 
projeto 
- Comunica, através do desenho, formas 
de representação gráfica das ideias e 
soluções 
- Diferencia modos de produção 
Recursos e utilizações  
Tecnológicas 
- Produz artefactos, objetos e sistemas 
técnicos 
- Manipula operadores tecnológicos 
 - Cria soluções tecnológicas através da 
reutilização ou reciclagem de materiais 
- Colabora nos cuidados com o seu corpo e 
no cumprimento de normas de higiene e 
segurança 
Tecnologia e sociedade 
- Reconhece o potencial tecnológico dos 
recursos do meio ambiente, explicitando 
as suas funções, vantagens e impactos 
- Compreende a evolução dos artefactos, 
objetos e equipamentos, estabelecendo 
relações entre o presente e o passado 
 

DISCURSO 

 Organização, higiene e 
segurança. 

 Comunicação e 
Representação em 
Tecnologia. 

 

25% 

Processos tecnológicos 
- Distingue as fases de realização de um 
projeto 
- Diferencia modos de produção 
(artesanal, industrial) 
- Comunica, através do desenho, formas 
de representação gráfica das ideias e 
soluções 
Recursos e utilizações  
Tecnológicas 
- Produz artefactos, objetos e sistemas 
técnicos 
- Investiga, através de experiências 
simples, algumas características de 
materiais 
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- Colabora nos cuidados com o seu corpo e 
no cumprimento de normas de higiene e 
segurança 
Tecnologia e sociedade 
- Reconhece o potencial tecnológico dos 
recursos do meio ambiente, explicitando 
as suas funções, vantagens e impactos 
- Compreende a evolução dos artefactos, 
objetos e equipamentos, estabelecendo 
relações entre o presente e o passado. 

PROJETO 

 Forma e função das 
estruturas. 

 Conceito de estrutura; Função 
da Estrutura; Tipos de 
Estrutura. (Bi e 
tridimensional)  
 

25% 

Processos tecnológicos 
- Distingue as fases de realização de um 
projeto 
- Comunica, através do desenho, formas 
de representação gráfica das ideias e 
soluções 
- Diferencia modos de produção 
Recursos e utilizações  
Tecnológicas 
- Investiga, através de experiências 
simples, algumas características de 
materiais comuns (dureza, flexibilidade, 
resistência, elasticidade, plasticidade).  
- Manipula operadores tecnológicos 
- Cria soluções tecnológicas através da 
reutilização ou reciclagem de materiais 
- Utiliza as principais técnicas de 
transformação dos materiais usados 
Tecnologia e sociedade 
- Reconhece o potencial tecnológico dos 
recursos do meio ambiente, explicitando 
as suas funções, vantagens e impactos 
(positivos ou negativos) pessoais, sociais e 
ambientais.  
- Compreende a evolução dos artefactos, 
objetos e equipamentos, estabelecendo 
relações entre o presente e o passado, 
tendo em conta contextos sociais e 
naturais que possam influenciar a sua 
criação, ou reformulação.  

ATITUDES (10%) 

Comportamento 
Trabalho colaborativo 
Responsabilidade 
Autonomia 

10% 

- Cumpre regras, relaciona-se com os 
outros.  
- Coopera e tem sentido de entreajuda. 
- Organiza e apresenta o material, cumpre 
as tarefas nos prazos estabelecidos. 
- Revela capacidade de produção 
independente. 

Grelha de 
observação/registo de 
ocorrências 

 

NOTAS: 
1. Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma. 

2. A avaliação qualitativa faz-se tendo por referência o seguinte: 
 

Muito Bom 90%/100% 

Bom 70%/89% 

Suficiente 50%/69% 

Insuficiente 0%/49% 

 
 

O (A) Coordenador (a) de Departamento 

 

Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico realizada a 5 de setembro de 2019  

 

  

 


