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D o A p  Distinguir as fases de realização de um projeto I n s

Avaliação sumativa 
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a avaliação é contínua e sem ponderação diferenciada nos dois semestres.  

A avaliação formativa realiza-se ao longo de todo o processo ou ação, em todas as situações de aprendizagem, sobre cada objetivo. A avaliação formativa identifica 

situações de aprendizagens mal conseguidas e informa sobre medidas corretivas a tomar. A avaliação sumativa considera a integração de diversos domínios em 

simultâneo, por forma a elaborar um percurso dinâmico que permita ir acumulando aprendizagens. O número de instrumentos de classificação a aplicar, em cada 

semestre, é definido em sede de Área Disciplinar e de acordo com as especificidades de cada turma.                  

1   
 Processos 

tecnológicos 

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

Exercícios práticos (capacidade de 
experimentação; domínio de técnicas) 
 
Utilização e organização de materiais e 
ferramentas /Atitude e participação nas 
aula 
 
Trabalhos de pesquisa (conhecimento de 
materiais e respetivas tecnologias)  

 
Recolha de materiais para exercícios 
práticos 
 

              Avaliação formativa 

Exercícios práticos  

Utilização e organização de materiais e 

ferramentas /Atitude e participação nas aula 

Trabalhos de pesquisa  
 
Recolha de materiais para exercícios práticos 

 
 

 
 
70% 

 

 
10% 

 

 

 
 15% 

 
 5% 

Reconhecer a importância dos protótipos e testes 

Comunicar, através do desenho, formas de 
Representação gráfica das ideias e soluções 

Diferenciar modos de produção  

 

 
2 

Recursos/ 
utilizações 

tecnológicas 
 
 

 

 

 

Produzir artefactos 
Selecionar materiais  

Manipular operadores tecnológicos 

Criar soluções tecnológicas (reutilização/reciclagem de 
materiais) 
Identificar fontes de energia e os seus processos de 
transformação 
Colaborar no cumprimento de normas de higiene e 
segurança na utilização de recursos 

 
3 

 Tecnologia e 
sociedade 

 

Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do 
meio ambiente,  
Compreender a evolução dos artefactos,  
Analisar situações concretas como consumidor e 
defensor do património cultural e ambiental 

 
 
Perfil do aluno 

Pensamento crítico e pensamento criativo  

Sensibilidade estética e artística 
Consciência e domínio do corpo 
Raciocínio e resolução de problemas  

Valores e atitudes Assiduidade e pontualidade 
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Instrumentos  Descritores 

 
 

 
Exercícios práticos 
 
 

 

Domínio de materiais e de meios atuantes; aplicação das tecnologias dos materiais às tarefas propostas 

 

Trabalhos de pesquisa 

 

quantidade e relevância da informação recolhida 

Utilização e organização 

de materiais e 

ferramentas /Atitude e 

participação nas aulas   

Autonomia e empenho nas tarefas que lhe são propostas; utilização de material próprio específico da 

disciplina; cumprimento das regras do regulamento interno. 


