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AVALIAÇÃO DA DISICIPLINA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

DOMINIO DOS CONHECIMENTOS E CAPACIDADES (70%) 

 
INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO 

 
ORALIDADE 

(10%) 
 

CIDADANIA (20%) 

 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

Processos tecnológicos 

Distinguir as fases de realização de um projeto: identificação, pesquisa, 
realização e avaliação. 
Identificar requisitos técnicos, condicionalismos e recursos para a 
concretização de projetos. 
 Reconhecer a importância dos protótipos e teste para o 
desenvolvimento e melhoria. 
Diferenciar modos de produção (artesanal, industrial), analisando os 
fatores de desenvolvimento tecnológico. 
Compreender a importância dos objetos técnicos face às necessidades 
humanas. 

 

 
 

     Grelhas de 
Registo/Observação 

(10%) 
 

 
 

Trabalhos/Testes 
/Fichas 
(20%) 

 
 

 
 

Trabalhos 
Experimentais/ 

Projetos 
(10%) 

 
 
 
 

Portefólio 
Produtos Realizados 

(30%) 

Grelhas de 
Registo 

RESPONSABILIDADE 
(10%) 

 
Assiduidade e Pontualidade 

(2%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grelhas de Registo 
 

Grelhas de Verificação 

 
Tarefas de Casa 

(3%) 

Recursos e utilizações tecnológicas 
 Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos. 
Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, mecânicas e 
tecnológicas) : madeiras, papéis, plásticos, fios têxteis, pastas entre 
outros. 
Investigar, através de experiências simples, algumas características de 

materiais comuns. 
 Manipular operadores tecnológicos. 
 Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de 
materiais. 
 Identificar fontes de energia e os seus processos de transformação 
(elétrico, térmico, mecânico e sonoro),  
Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de normas 
de higiene e segurança na utilização de recursos tecnológicos. 

 
Material Escolar 

(5%) 

Tecnologia e sociedade 
Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente, 
explicitando as suas funções, vantagens e impactos (positivos ou 
negativos). 
Compreender a evolução dos artefactos, objetos e equipamentos. 
Analisar situações concretas como consumidor prudente e defensor do 
património cultural e natural. 

 

DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E BEM-

ESTAR 
(10%) 

 
Comportamento e Relações 

Interpessoais 
(5%) 

 
Autonomia e Colaboração 

(5%) 
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Presencial Misto On-line 
 

O que já está aprovado e em vigor: 

 

70%     Conhecimentos e Capacidades 

10%     Oralidade 

20%     Cidadania 

 

 

70%     Conhecimentos e Capacidades 

10%     Oralidade 

20%     Cidadania   –      80% 

 

On-line (Trabalhos Realizados) - 20% 

 

Trabalhos solicitados - 70% 

Oralidade – 10% 

Cidadania – 20% 

Atividades à distância em períodos semanais; 

Aulas Síncronas e/ou assíncrona no sistema On-line; 

Utilização preferencial da Plataforma Classroom por vezes associada à plataforma Moodle. 


