
        Critérios de avaliação em Educação Tecnológica 

2.º e 3.º ciclo 
 

 

Conhecimento 

70% 

 
 

Compromisso com a aprendizagem 
30% 

 

 

Processos  

Tecnológicos  

 

Projeto / Planeamento / Metodologia de trabalho 

de projeto 

 
 
 
 
 

10% 

 

 

Colaboração  

(Comportamento, Participação) 

10% 

Representação gráfica 

Experimentação 

- Compreende e utiliza processos e estratégias mentais, nomeadamente 

a resolução de problemas, a visualização, a modelação e o raciocínio. 

 

- Entende e intervém intencionalmente em contextos diversificados, 

segundo um processo de trabalho próprio. 

 

 

Tecnologia e sociedade 

 
Memória descritiva 

 
 
 
 
 

10% 

 
 
 

Autonomia  

(Tarefas de casa, Material) 

10% 
 

 
Comunicação 

 
- Compreende e analisa os sistemas tecnológicos e dos impactos sociais. 

 

- Participa como consumidor responsável e utilizador inteligente, tanto 
social como ambientalmente, das tecnologias 

 

 

Recursos e utilizações 

tecnológicas 

Produção de objetos – realização 
das fases do projeto 

 
 
 
 
 

 
 

50% 

 

 

Iniciativa e Curiosidade em aprender 

(Interesse/Empenho) 

10% 

 
Materiais e técnicas 

 
Higiene e Segurança 

- Mobiliza conhecimentos e modos de operar assentes nos recursos 
científicos e técnicos. 
 
- Aplica termos, regras, signos e convenções próprios de linguagem 
científica e tecnológica. 

 
 

 

 

Ponderação da avaliação por período 

1.º Período 2.º Período 3.º Período 

 
 

100% 

65% do 2.º período  

35% do 1.º período 

 

40% do 3.º período  

60% do 2.º período 

 



Quadro I – Domínio do Conhecimento (70%) 
 

Descritores 

do Perfil 

dos Alunos 

Domínio/organizador 

das Aprendizagens 
Essenciais 

Ponderação 

Perfil de 
aprendizagem Instrumentos de 

avaliação 
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 

5 

Conhecedor/ 

Sabedor/ Culto/ 

Informado 

(A, B, G, I, J) 

Criativo 

(A, C, D, J) 

Crítico/ 

Analítico 

(A, B, C, D, G) 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, H, I) 

Respeitador da 

diferença/ do 

outro 

(A, B, E, F, H) 

Sistematizador/ 

Organizador 

(A, B, C, I, J) 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

Comunicador 

(A, F, G, I, J) 

Autoavaliador 

Participativo/ 

P
ro

c
e
s
s
o

s
 t

e
c
n

o
ló

g
ic

o
s
 

 Distinguir as fases de realização de um projeto: 
identificação, pesquisa, realização e avaliação.  

 Identificar e representar as necessidades e 
oportunidades tecnológicas decorrentes da 
observação e investigação de contextos socias 
e comunitários.  

 Identificar requisitos técnicos, condicionalismos 
e recursos para a concretização de projetos.  

 Reconhecer a importância dos protótipos e teste 
para o desenvolvimento e melhoria (aplicações 
de criação e tratamento de imagem 2D e 3D) 
dos projetos.  

 Comunicar, através do desenho, formas de 
representação gráfica das ideias e soluções, 
utilizando: esquemas, codificações e 
simbologias, assim como meios digitais com 
ferramentas de modelação e representação.  

 Diferenciar modos de produção (artesanal, 
industrial), analisando os fatores de 
desenvolvimento tecnológico.  

 Compreender a importância dos objetos 
técnicos face às necessidades humanas. 

10% 

O aluno não 

consegue 

desenhar, 

planificar, 

nem 

estabelecer 

as 

sequências/fa

ses do 

desenvolvime

nto do projeto. 

 

 

 

O aluno tem 

dificuldade 

em desenhar, 

planificar e 

em 

estabelecer 

as 

sequências/fa

ses do 

desenvolvime

nto do projeto. 

 

O aluno desenha, 

planifica e 

estabelece as 

sequências/fases 

do 

desenvolvimento 

do projeto. 

 

O aluno revela 

capacidades em 

desenhar, planificar e 

em estabelecer as 

sequências/fases do 

desenvolvimento do 

projeto 

O aluno revela total 

capacidade em 

desenhar, planificar e 

em estabelecer as 

sequências/fases do 

desenvolvimento do 

projeto 

 

 

 

 

 

 
 

Grelha de avaliação da 

oralidade 

Grelhas de registo e 

verificação 

 
Trabalhos de pesquisa 

 
Grelha de observação 

 
Fichas de trabalho 

 

 

Fichas de trabalho 
 

Projetos 

Portefólio/Caderno 

diário 

Trabalhos realizados 

T
e

c
n

o
lo

g
ia

 e
 

s
o

c
ie

d
a
d

e
 

 Reconhecer o potencial tecnológico dos 
recursos do meio ambiente, explicitando as 
suas funções, vantagens e impactos (positivos 
ou negativos) pessoais, sociais e ambientais.  

 Compreender 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.  

 Analisar situações concretas como consumidor 
prudente e defensor do património cultural e 
natural da sua localidade e região, 
manifestando preocupações com a conservação 
da Natureza e respeito pelo ambiente. 

10% 

O aluno não é 

capaz de 

apresentar 

um projeto, 

nem de 

analisar 

outros. 

O aluno revela 

dificuldades 

em apresentar 

um projeto, 

bem como 

analisar 

outros. 

O aluno é capaz 

de apresentar um 

projeto, bem 

como analisar 

outros. 

O aluno revela 
facilidade em 
apresentar um projeto, 
bem como analisar 
criticamente outros. 

 

 

O aluno revela total 
facilidade em 
apresentar um projeto, 
bem como analisar 
criticamente outros, 
muito facilmente e 
autonomamente. 



Colaborador 

(B, C, D, E, F) 

Responsável/ 

Autónomo 

(C, D, E, F, G, I, 

J) 

Cuidador de si 

e do outro 

(B, E, F, G) 

R
e
c
u

rs
o

s
 e

 u
ti

li
z
a
ç
õ

e
s
 t

e
c
n

o
ló

g
ic

a
s

 

 Produzir artefactos, objetos e sistemas técnicos, 
adequando os meios materiais e técnicos à 
ideia ou intenção expressa.  

 Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, 
mecânicas e tecnológicas), através do exercício 
sistemático dos diferentes sentidos, 
estabelecendo relações com a utilização de 
técnicas específicas de materiais: madeiras, 
papéis, plásticos, fios têxteis, pastas, entre 
outros.  

 Selecionar materiais de acordo com as suas 
características físicas e mecânicas.  

 Investigar, através de experiências simples, 
algumas características de materiais comuns 
(dureza, flexibilidade, resistência, elasticidade, 
plasticidade).  

 Manipular operadores tecnológicos (de energia, 
movimento/mecanismos, estruturas resistentes) 
de acordo com as suas funções, princípios e 
relações com as produções tecnológicas.  

 Criar soluções tecnológicas através da 
reutilização ou reciclagem de materiais, tendo 
em atenção a sustentabilidade ambiental. 

 Utilizar as principais técnicas de transformação 
dos materiais usados (união, separação-corte, 
assemblagem, conformação), identificando os 
utensílios e as ferramentas na realização de 
projetos.  

 Identificar fontes de energia e os seus 
processos de transformação (elétrico, térmico, 
mecânico e sonoro), 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. 

50% 

O aluno não é 

capaz de 

produzir 

objetos 

simples, 

selecionar e 

aplicar as 

técnicas e os 

meios 

adequados, 

nem cumprir 

as regras de 

higiene e 

segurança. 

Não é capaz 

de redigir 

pequenos 

textos 

relativos a 

funções 

específicas. 

O aluno tem 

dificuldades 

em produzir 

objetos 

simples, 

selecionar e 

aplicar as 

técnicas e os 

meios 

adequados. 

Manifesta 

dificuldades 

no 

cumprimento 

das regras de 

higiene e 

segurança. 

Tem 

dificuldades 

em redigir 

pequenos 

textos 

relativos a 

funções 

específicas. 

O aluno produz 

objetos simples, 

seleciona e aplica 

as técnicas e os 

meios adequados, 

cumpre as regras 

de higiene e 

segurança e redige 

pequenos textos 

relativos a funções 

específicas. 

O aluno revela 

facilidade em produzir 

objetos simples, em 

selecionar e aplicar as 

técnicas e os meios 

adequados, cumpre 

sempre as regras de 

higiene e segurança e 

redige pequenos 

textos relativos a 

funções específicas 

com facilidade. 

O aluno revela total 

facilidade em produzir 

objetos simples, em 

selecionar e aplicar as 

técnicas e os meios 

adequados, cumpre 

sempre as regras de 

higiene e segurança e 

redige pequenos 

textos relativos a 

funções específicas 

com facilidade. 



 
 

Quadro II – Domínio do Compromisso com a aprendizagem (30%) 
 
 

 

Descritores 

do Perfil 

dos Alunos 
Compromisso com a aprendizagem Ponderação 

Perfil de 
aprendizagem 

Instrumentos 

de avaliação 
Nível 5 Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1 

Responsável/ 

autónomo 

(C, D, E, F, G, 

I, J) 

 
Participativo/ 

colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 
Cuidador de 

si e do outro 

(A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, J) 

 
Colaboração 

 
Autonomia 

 
Iniciativa e Curiosidade em aprender 

30% 

O aluno evidencia 

total compromisso 

com a sua 

aprendizagem: é 

colaborativo, 

autónomo, revela 

iniciativa própria e 

curiosidade em 

aprender. 

 

O aluno evidencia 

bastante 

compromisso com 

a sua 

aprendizagem: é 

colaborativo, 

autónomo, revela 

iniciativa própria e 

curiosidade em 

aprender. 

 

O aluno evidencia 

algum 

compromisso com 

a sua 

aprendizagem: é 

colaborativo, 

autónomo, revela 

alguma iniciativa 

própria e alguma 

curiosidade em 

aprender. 

 

O aluno evidencia 

pouco 

compromisso com 

a sua 

aprendizagem: é 

pouco 

colaborativo, 

autónomo, revela 

pouca iniciativa 

própria e pouca 

curiosidade em 

aprender. 

. 

O aluno ainda não 

revela 

compromisso com 

a sua 

aprendizagem: não 

é colaborativo, é 

perturbador, 

passivo perante as 

aprendizagens e 

não realiza as 

tarefas. 

 

 

 
 
 

 
Grelhas de 

registo e 

verificação 

 

 


