
 

    

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE 

ANDRADE, OLEIROS 

Escola Básica e Secundária Padre António de DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - 2020/2021 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 2.ºCICLO 
(Dec. Lei 55/2018, de 6 de julho; Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto) 

Domínio  
Aprendizagens Essenciais 

(Conhecimentos, capacidades e atitudes) 
Ponderação 

Descritores do 
perfil dos 
Alunos 

PROCESSOS 
TECNOLÓGICOS 

- Distingue as fases de realização de um projeto; 
- Identifica e representa necessidades tecnológicas;  
- Identifica condicionantes para a realização de um projeto;  
- Reconhece a importância de protótipos;  
- Comunica através da representação gráfica;  
- Diferencia modos de produção;  
- Compreende a necessidade dos objetos técnicos  

25% (A, B, H) 

RECURSOS E 
UTILIZAÇÕES 

TECNOLÓGICAS 

- Produz artefactos, objetos e sistemas técnicos;  
- Analisa e seleciona materiais de acordo com as suas características;  
- Manipula operadores tecnológicos;  
- Cria soluções tecnológicas com preocupação ambiental;  
- Utiliza as principais técnicas de transformação;  
- Identifica utensílios e ferramentas;  
- Identifica fontes de energia e processos de transformação;  
- Cumpre normas de higiene e segurança na utilização de recursos tecnológicos. 

35% (C, I, H) 

TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE 

- Reconhece o potencial tecnológico;  
- Compreende a evolução tecnológica;  
- Manifesta preocupações ambientais. 

20% (D, H) 

Subtotal  (80%)  

Atitudes e Valores 

- Adequa comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição.  
- Trabalha em equipa e usa diferentes meios para comunicar.  
- Interage com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia ou aceita bem 
diferentes pontos de vista.  
- É confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados de aprendizagem. 

20% (E, F, G, J) 

Subtotal (20%)  

Total 100%  

 



 

    

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE 

ANDRADE, OLEIROS 

Escola Básica e Secundária Padre António de Descritores do perfil dos Alunos 

A-Linguagem e textos; B- Informação e comunicação; C- Raciocínio e resolução de problemas; D- Pensamento crítico e pensamento 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 


