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Domínios Aprendizagens Específicas da Disciplina 
Descritores do Perfil dos 

Alunos 

Instrumentos de 
Avaliação / 
Procedimentos e 
Técnicas 

Pesos 
por 

domín
ios 

1. Tecnologia e 
Sociedade 

- Reconhecer o papel da sociedade e do processo histórico de evolução dos 

artefactos, objetos e equipamentos, estabelecendo relações entre o passado e o 

presente; 

-Identificar o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente, explicitando as 

suas funções, vantagens e impactos pessoais, sociais e ambientais. 

-Analisar situações concretas como consumidor crítico, consciente e informado; 

 

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

• Respeitador da diferença/ do 
outro (A, B, E, F, H) 

• Indagador/ Investigador (C, 
D, F, H, I) 

• Questionador (A, F, G, I,J) 

• Comunicador (A, B, D, E, H) 

• Criativo (A, C, D, I, J) 

• Crítico/Analítico (A, B, C, D, 
G)  

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

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

• Responsável / autónomo (C, 
D, E, F, G, I, J) 

• Participativo / colaborador 
(B, C, D, E, F) 

• Cuidador de si e do outro (B, E, 
F, G) 

Os seguintes instrumentos 
e técnicas serão usados 
com função formativa e/ou 
função sumativa, nos 
regimes presencial, misto 
ou @D, conforme indicado: 
 
1. Nos regimes misto e 

@D: 
• Trabalho de projeto 

• Participação oral 

• Trabalho de pares 

• Grelhas observação 

• Guiões de visionamento / 
análise de filmes, vídeos, 
(…) 

• Apresentação de 
trabalhos 

• Registos de 
Autoavaliação 

2. No regime presencial: 
Todos os instrumentos e 
técnicas referidos em 1. 
• Trabalho de grupo 

 

25% 

 

2. Processos 

Tecnológicos 

- Identificar e representar as necessidades e oportunidades tecnológicas;  

- Conhecer as fases de realização de um projeto; 

- Comunicar, através da representação gráfica; 

-Diferenciar modos de produção, analisando os fatores de desenvolvimento 

tecnológico;  

- Compreender a importância dos objetos técnicos face necessidades humanas. 

30% 

3. Recursos e 
Utilizações 
Tecnológicas 

 
 

- Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, adequando os meios materiais e 

técnicos à ideia ou intenção expressa; 

- Conhecer as qualidades dos materiais, através do exercício sistemático dos 

diferentes sentidos;  

- Selecionar, investigar e testar os   materiais de acordo com as suas características; 

- Manipular operadores tecnológicos; 

- Criar soluções tecnológicas com preocupação e sustentabilidade ambiental; 

- Utilizar as principais técnicas de transformação dos materiais, identificando os 

utensílios e ferramentas na realização do projeto; 

- Identificar fontes de energia e os seus processos de transformação; 

- Aplicar conhecimentos nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de 

normas de higiene e segurança na utilização de recursos técnicos e tecnológicos. 

45% 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRANDA DO CORVO 
ESCOLA JOSÉ FALCÃO / FERRER CORREIA 

Departamento: Expressões ANO LETIVO 2020/2021 

Ciclo/Curso: 3º ciclo Grupo de Recrutamento: 530 

Disciplina: Educação Tecnológica Ano de Escolaridade:  7º e 8º ano 



 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS ( ACPA) 

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 

 

INFORMAÇÕES 

1 - Os critérios de avaliação da disciplina de Ed. Tecnológica foram elaborados de acordo com o respetivos programas, com base no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, 
em articulação com as Aprendizagens Essenciais do 2.º ciclo, (não existe um documento desta natureza para o 3.º ciclo),  que  continuam  a  refletir-se  nos  seguintes  domínios: 
Tecnologia e Sociedade; Processos Tecnológicos; Recursos e Utilizações Tecnológicas. 
2 - As atividades desenvolvidas nos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) serão consideradas na avaliação das disciplinas envolvidas (7º e 8º anos). 

 

 

Para efeitos de juízo global 
sobre as aprendizagens, o 
desempenho dos alunos em 
cada um dos domínios 
(Tecnologia e Sociedade, 
Processos Tecnológicos e  
Recursos e Utilizações 
Tecnológicas)  
será enquadrado nos 

seguintes perfis: 

 

PERFIS DE DESEMPENHO – NÍVEIS 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Desempenho muito 

bom relativamente às 

aprendizagens 

específicas da 

disciplina. 

Desempenho bom 

relativamente às 

aprendizagens 

específicas da 

disciplina. 

Desempenho suficiente 

relativamente às 

aprendizagens 

específicas da 

disciplina. 

Desempenho 

insuficiente 

relativamente às 

aprendizagens 

específicas da 

disciplina. 

Desempenho muito 

insuficiente 

relativamente às 

aprendizagens 

específicas da 

disciplina. 


