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Departamento: Expressões                                                                                                                                               Ano de escolaridade: 3º ciclo 

Disciplina: Educação Tecnológica 

Domínios de 
Avaliação/ 

Ponderação 

Conhecimentos, capacidades e atitudes  Áreas de 
competências e 
valores do Perfil 

do Aluno 

Instrumentos de 
avaliação 

Insuficiente 
Revela dificuldade 

em: 

Suficiente 
Revela alguma 
facilidade em: 

Bom 
Revela facilidade em: 

Muito Bom 
Revela bastante 
facilidade em: 

Apropriação e 
Reflexão    

 
35% 

 . Compreender as influências sociais no desenvolvimento histórico das técnicas e tecnologias, bem como 
os seus efeitos culturais, económicos e ecológicos. 

. Identificar o conceito de tecnologia e diferenciá-lo da noção de técnica. 

. Distinguir contextos históricos de evolução tecnológica 

. Modos de produção: artesanal e industrial  

. Identificar a influência da tecnologia no ambiente natural, humano e construído. 

. Compreender a relevância do objeto técnico. 

. Definir o conceito de objeto técnico. 

. Distinguir a evolução histórica de alguns objetos técnicos e a sua repercussão na evolução da sociedade. 

. Compreender a necessidade da utilização da metodologia projetual na resolução de um problema. 

. Compreender a importância da aplicação de normas de segurança no trabalho. 

. Compreender a necessidade da utilização da metodologia projetual na resolução de um problema. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J) 

Criativo (A, C, D, J) 

Crítico/Analítico 
(a, b, c, d, g) 

Avaliação 
formativa/Formadora 
- Grelha de 
observação direta de:  
Elementos escritos; 
Operações realizadas 
durante a execução 
dos trabalhos; 
Intervenções orais; 
e fichas de trabalho. 
 
 
-Grelha de registo 
sistemático de:  
Responsabilidade; 
empenho; 
Autonomia; 
e Sociabilidade. 
 
 

- Ficha de registo de 
avaliação de 
capacidades 
cognitivas: 
Raciocínio e 
resolução de 
problemas; 
Aplicação de 
conhecimentos; 

Criatividade Rigor; 

Organização; 
Sentido estético;  
 
- Grelha de 
autoavaliação. 
 

Interpretação 
e 

Comunicação 
 

35% 

 
 

. Interpretar a relação necessidade /problema e as respetivas etapas no sentido da solução, seguindo a 
metodologia do trabalho de projeto. 

. Interpretar a relação necessidade /problema e as respetivas etapas no sentido da solução, seguindo a 
metodologia do trabalho de projeto. 

. Identificar simbologia de segurança. 

. Reconhecer tipos de grandeza e respetivos instrumentos de medição. 

. Identificar respetivos instrumentos de medição (régua graduada, transferidor, balança, relógio, 
termómetro). 

. Interpretar e representar informação, com o objetivo de organizar e hierarquizar conteúdos. 

. Identificar vocabulário específico da área tecnológica, utilizando-o para comunicar ideias e opiniões.  

. Interpretar instruções e esquemas gráficos/técnicos. 

. Identificar recursos naturais (carvão, petróleo, vento, água, etc.) aplicados na produção de energia. 

Questionador  
(A, F, G, I, J) 

Comunicador  
(A, B, D, E, H) 

Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(a, b, e, f, h) 

 Experimentação e 
Criação 

 
30% 

. Desenvolver projetos de construção de objetos técnicos utilizando adequadamente materiais e 
ferramentas, obedecendo às normas de segurança  

. Projetar objetos técnicos tendo em conta a análise previamente realizada.  

. Respeitar normas de higiene e segurança. 

. Dominar a representação como instrumento de exposição rigorosa. 

. Desenvolver ações orientadas para o registo de informação de modo racional e conciso. 

. Aplicar e desenvolver princípios da comunicação tecnológica  

. Produzir instruções e esquemas gráficos/técnicos, utilizando sistemas discursivos, codificações e 
simbologias técnicas. 

. Distinguir as principais fontes de energia. 

. Enumerar e examinar diferentes fontes de energia (renováveis e não renováveis). 

. Reconhecer o impacto social e ambiental da exaustão das fontes energéticas naturais. 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J) 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I) 
Cooperante/respon
sável/autónomo 
(b, c, d, e, f) 
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Legenda: 

A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D – Pensamento crítico e criativo; E - Relacionamento interpessoal; 
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G – Bem-estar, Saúde e Ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico; 
J - Consciência e domínio do corpo 
Áreas de valor do perfil do aluno   
a) Responsabilidade e integridade; b) Excelência e exigência; c) Curiosidade, reflexão e inovação; d) Cidadania e participação; e) Liberdade 

 


