
 
 
 
 

 

Domínios de aprendizagem Ponderação 
Processo de recolha de informação e avaliação 

formativa e/ou sumativa 
Critérios de avaliação 

Áreas de competência do perfil do aluno 

(PASEO) 

PROCESSOS 
TECNOLÓGICOS 

 

 

TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE 

 

 

 

 

 

 

 

50% 
Distinguir as fases de realização de um projeto: 
identificação, pesquisa, realização e avaliação 
Identificar recursos para a concretização de 
projetos 
Comunicar, através do desenho, formas de 
representação gráfica das ideias e soluções, 
utilizando: esquemas, codificações e 
simbologias  
Diferenciar modos de produção (artesanal, 
industrial), analisando os fatores de 
desenvolvimento tecnológico 
Compreender a importância dos objetos 
técnicos face às necessidades humanas. 
Compreender a evolução dos artefactos, 
objetos e equipamentos, estabelecendo 
relações entre o presente e o passado 
Analisar situações concretas como consumidor 
prudente e defensor do património cultural, 
natural da sua localidade e região, 
manifestando preocupações com a 
conservação da natureza e respeito pelo 

Processo 

Comunica de forma 
adequada através da 
língua portuguesa.  

Adquire conhecimentos 
sobre materiais e 
utensílios.  

Comunica ideias através 
da linguagem 
tecnológica.  

Aplica as técnicas de 
forma correta.  

 

 

 
Linguagens e textos. 
 
Informação e comunicação 
 
Raciocínio e resolução de 
Problemas 
 
Pensamento crítico e 
pensamento criativo 
 
Sensibilidade estética e artística 
 
Saber científico, técnico e 
Tecnológico 
 
Consciência e domínio do corpo 
 
Relacionamento interpessoal 
 
Bem-estar, saúde e ambiente 

Critérios   de   avaliação   202 2 - 202 3   

Grupo:  240    Disciplina(s):   Educação Tecnológica  2º e 3º ciclo     



 
 
 

–RECURSOS E 
UTILIZAÇÕES 
TECNOLÓGICAS 

50% 
ambiente 

 
Selecionar materiais de acordo com as suas 
características físicas e mecânicas. 
Investigar, através de experiências simples, 
algumas características de materiais comuns. 
Criar soluções tecnológicas através da 
reutilização ou reciclagem de materiais tendo 
em atenção a sustentabilidade ambiental. 
Utilizar as principais técnicas de transformação 
dos materiais utilizados identificando os 
utensílios e as ferramentas na realização de 
projetos. 
Identificar fontes de energia e os seus 
processos de transformação relacionando-as 
com soluções tecnológicas aplicáveis aos 
projetos. 
Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no 
cumprimento de normas de higiene e 
segurança na utilização de recursos 
tecnológicos. 

       Produto: 

Compreende a 
atividade.  

Elabora estudos 
gráficos. 

Concretiza a atividade. 

 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

 




