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5º Ano                                                               Disciplina: Educação Tecnológica 

 

C R I T É R I O S  D E  A V A L I A Ç Ã O  

Áreas de competências do 
Perfil do Aluno a 

desenvolver 

Domínios das 
aprendizagens 

essenciais da disciplina  

Descritores de desempenho dos alunos em consonância com as 
aprendizagens e o perfil à saída da escolaridade obrigatória 

Instrumentos de avaliação 

 

Linguagens e textos 

Informação e comunicação 

Raciocínio e resolução de 

problemas 

Pensamento crítico e 

pensamento criativo 

Relacionamento interpessoal 

Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

Bem-estar, saúde e 

ambiente 

Sensibilidade estética e 

artística 

Saber científico, técnico e 

tecnológico 

Consciência do domínio do 

corpo 

 

 

 
 
 
Processos tecnológicos 
 
 
 
 
 
 
Recursos e Utilizações 
Tecnológicas 
 
 
 
 
 
Tecnologia e Sociedade 

 

 

- Mobilizar e compreender fenómenos científicos e técnicos e a sua aplicação para dar 
resposta aos desejos e necessidades humanos, com consciência das consequências éticas, 
sociais, económicas e ecológicas;  
 - Utilizar diferentes linguagens e símbolos associados à tecnologia de modo adequado aos 
diferentes contextos de comunicação, em ambientes analógicos e digitais; 
 - Comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização de linguagens diferentes 
(oral, escrita, gráfica), fundamentando-as e argumentando face às ideias dos outros; 
 - Utilizar processos e fenómenos científicos e tecnológicos, colocando questões, 
procurando informação e aplicando conhecimentos adquiridos na tomada de decisão 
informada, entre as opções possíveis; 
 - Utilizar processos científicos simples de conhecimento da realidade, assumindo uma 
atitude de permanente investigação e experimentação, reconhecendo o contributo da 
ciência para o progresso tecnológico e para a melhoria da qualidade de vida; 
 - Consolidar hábitos de planeamento das etapas do trabalho, identificando os requisitos 
técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de projetos, identificando 
necessidades e oportunidades tecnológicas numa diversidade de propostas e fazendo 
escolhas fundamentadas; 
 - Manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, 
transformar, imaginar e criar produtos e sistemas; 
 - Executar operações técnicas, segundo uma metodologia de trabalho adequada, para 
atingir um objetivo ou chegar a uma decisão ou conclusão fundamentada, adequando os 
meios materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa; 
 - Trabalhar com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e equipamentos 
tecnológicos, relacionando conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais; 
- Adequar a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes contextos naturais, 
tecnológicos e socioculturais, em atividades experimentais, projetos e aplicações práticas 
desenvolvidos em ambientes físicos e digitais; 
 - Adquirir conhecimento de si próprio, desenvolvendo atitudes de autoestima e de 
autoconfiança, mantendo relações diversas e positivas com os outros em contextos de 
colaboração e interajuda; 

Competências avaliadas através de: 

Fichas de avaliação  
Fichas de trabalho 

Aplicações interativas de sistematização de 
conhecimentos 

Relatórios (reflexão crítica sobre o trabalho 
realizado) 

Registos de observação de desempenho 

Trabalhos experimentais e projetos 
desenvolvidos 

Caderno diário / portefólio do aluno 

Glossário 

(70%) 

Competências de relacionamento 

interpessoal e de desenvolvimento 

pessoal e autonomia avaliadas através: 

Registos de Observação (15%+15%).  

 

 

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais e o Perfil do Aluno. 
A avaliação assume um caráter contínuo e sistemático, espelhando a evolução manifestada pelo aluno ao longo do ano. 
 


