AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO
2.º Ciclo (5.º e 6.º anos)

Disciplina: Educação Tecnológica

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular de base, com especial
enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
A avaliação, compreendida nas suas diversas modalidades, tem a função prioritária de regular e otimizar o processo de ensino-aprendizagem. Numa avaliação que se pretende integrada e
globalizante, a recolha de dados é feita a partir de diferentes fontes, através de um conjunto de técnicas e instrumentos diversificados.

ÁREA
COMPETÊNCIAS

DOMÍNIOS

DESCRITORES CONSIDERADOS NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

CONTRIBUTOS PARA

AVALIAÇÃO

O PERFIL DO ALUNO

DOMINIO DAS APRENDIZAGENS DA DISCIPLINA
(conhecimentos e capacidades)
70%

1 - Mobilizar e compreender fenómenos científicos e técnicos e a sua aplicação para

Processos tecnológicos

Recursos e Utilizações
Tecnológicas

Tecnologia e Sociedade

dar resposta
aos desejos e necessidades humanos, com consciência das consequências éticas, sociais,
económicas e ecológicas;
2 - Utilizar diferentes linguagens e símbolos associados à tecnologia de modo adequado aos
diferentes contextos de comunicação, em ambientes analógicos e digitais;
3 - Comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização de linguagens diferentes
(oral, escrita, gráfica), fundamentando-as e argumentando face às ideias dos outros;
4 - Utilizar processos e fenómenos científicos e tecnológicos, colocando questões, procurando
informação e aplicando conhecimentos adquiridos na tomada de decisão informada, entre as
opções possíveis;
5- 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;
6 - 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;
7 - Manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar,
transformar, imaginar e criar produtos e sistemas;
8- 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;
9 - Trabalhar com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e equipamentos
tecnológicos, relacionando conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais;
10- 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;
11 - 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;

INSTRUMENTOS DE

Testes de avaliação

Guiões de trabalho
Relatórios (reflexão
crítica sobre o
trabalho realizado)
Registos de
observação de
desempenho
Atividades
experimentais e
projetos
desenvolvidos
Portfólio de
evidências de
aprendizagem
Glossário
Visitas de estudo

Competências
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO

Responsabilidade
Autonomia

30%

(comportamentos e valores)

DOMÍNIO ATITUDINAL

Interesse e empenho

Atitude crítica
Relações interpessoais

 Empenhar-se nas tarefas que lhe são atribuídas.
 Intervir na aula de forma pertinente e adequada.
 Ser assíduo e pontual
 Cumprir as regras necessárias para o bom funcionamento da aula.
 Cumprimento de prazos
 Analisar criticamente o seu desempenho e o dos colegas (autoavaliação e
heteroavaliação)
 Usar a crítica de forma construtiva como um meio de superação das suas dificuldades
 Mostrar respeito pelos outros.
 Cooperar e relacionar-se com os outros em tarefas e projetos comuns.

Registos de
Observação:
Intervenções
orais/ Debates
Trabalhos
práticos
individuais ou de
grupo

Valores
a
b
c
d
e

Observações:
Os 70% do domínio das aprendizagens da disciplina serão distribuídos equitativamente da seguinte forma: Testes de avaliação, Fichas de trabalho, Relatórios, Registos de observação de desempenho,
Trabalhos experimentais e Projetos desenvolvidos, Caderno Diário / Portfólio do aluno e Glossário.
Os 30% do domínio atitudinal serão distribuídos da seguinte forma: Registos de Observação: Intervenções orais/ Debates15%, Trabalhos práticos individuais ou de grupo 15%

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
A - Linguagens 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.

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e - Liberdade

