Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Vila Real
Ano letivo de 2018/19

Critérios de avaliação | 5º anos | Educação Tecnológica

INDICADORES

PONDERAÇÃO

Faz-se acompanhar do material necessário e organiza-o de forma
adequada
(Saber estar)

DOMÍNIO SÓCIO/AFETIVO
Atitudes e Valores (40%)

DOMÍNIOS DE
AVALIAÇÃO

Responsabilidade
Comportamento

Cumpre com as tarefas/trabalhos propostos

10%

Respeita regras de convivência e trabalho

6%

Participa de forma oportuna e empenhada, procurando superar
Participação/
Interesse
Autonomia

8%

dificuldades e realizar tarefas sem necessitar de ajuda de outros
Coopera com os colegas em tarefas e/ou projetos comuns

10%
6%

40%
DOMÍNIO DA TÉCNICA
1.
2.
3.

Reconhece o papel da tecnologia.
Discrimina a relevância do objeto técnico.
Domina a aquisição de conhecimento técnico.

Trabalhos práticos
realizados

40%

Trabalhos de
pesquisa

20%

DOMÍNIO DA REPRESENTAÇÃO
4.
(Saber/saber e Saber/ fazer)

DOMÍNIO COGNITIVO/PSICOMOTOR

Aquisição de conhecimentos/Aplicação de conhecimentos (60%)

PERFIL DE APRENDIZAGENS

5.
6.

Reconhece tipos de grandeza e respetivos instrumentos de
medição.
Discrimina a conveniência de medições rigorosas na execução de
trabalhos.
Domina a representação como instrumento de exposição rigorosa.

DOMÍNIO DO DISCURSO
7.
8.

9.

Aplica princípios da comunicação tecnológica.
Desenvolve princípios da comunicação tecnológica.
Domina a comunicação como um processo de organização de
factos.

DOMÍNIO DO PROJETO
10. Distingue as principais fontes de energia.
11. Compreende processos de produção e de transformação de
energia.
12. Explora soluções energéticas no âmbito dos operadores elétricos.
13. Domina procedimentos de análise e de sistematização.

60%
100%
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Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Vila Real
Ano letivo de 2018/19

Critérios de avaliação | 6º anos | Educação Tecnológica

INDICADORES

PONDERAÇÃO

Faz-se acompanhar do material necessário e organiza-o de forma
adequada
(Saber estar)

DOMÍNIO SÓCIO/AFETIVO
Atitudes e Valores (40%)

DOMÍNIOS DE
AVALIAÇÃO

Responsabilidade
Comportamento

Cumpre com as tarefas/trabalhos propostos

10%

Respeita regras de convivência e trabalho

6%

Participa de forma oportuna e empenhada, procurando superar
Participação/
Interesse
Autonomia

8%

dificuldades e realizar tarefas sem necessitar de ajuda de outros
Coopera com os colegas em tarefas e/ou projetos comuns

10%
6%

40%

PERFIL DE APRENDIZAGENS
1.
2.
3.
4.

Conhece a origem e propriedade dos materiais.
Reconhece processos de transformação das principais matériasprimas.
Distingue alterações no meio ambiente determinadas pela ação
humana.
Domina procedimentos sistemáticos e metodológicos.

Trabalhos práticos
realizados

40%

Trabalhos de
pesquisa

20%

DOMÍNIO DA REPRESENTAÇÃO

(Saber/saber e Saber/ fazer)

DOMÍNIO COGNITIVO/PSICOMOTOR

Aquisição de conhecimentos/Aplicação de conhecimentos (60%)

DOMÍNIO DA TÉCNICA

5.
6.
7.

Conhece diversos tipos de movimentos.
Reconhece operadores mecânicos de transmissão e de
transformação do movimento.
Domina a representação esquemática como registo de informação.

DOMÍNIO DO DISCURSO
8.
9.

Distingue a linguagem dos processos de utilização, de fabrico e
construção.
Compreende processos técnico de fabrico e de construção.

DOMÍNIO DO PROJETO
10.
11.
12.
13.

Domina a comunicação orientada para a demostração.
Conhece tipos de estrutura.
Explora estruturas no âmbito da forma e função.
Domina atividades coordenadas e interligadas, para a realização
de um objetivo.

60%
100%
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