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ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO DOMÍNIOS DOMÍNIOS ESPECÍFICOS PONDERAÇÃO DESCRITORES (AE) TAREFAS AVALIATIVAS

 Distingue as fases de realização de um projeto.

PROCESSOS TECNOLÓGICOS
25%  Reconhece a importância da experimentação para o desenvolvimento e melhoria. Questão-aula

Linguagens e textos  Comunica através da representação gráfica ideias e soluções. Trabalho colaborativo

Informação e comunicação  Reconhece e diferencia os modos de produção (artesanal e industrial). Trabalho individual

Sensibilidade estética e artística  Compreende a importância dos objetos técnicos. Exposição oral

Pensamentos crítico e criativo  Produz objetos adequando os meios materiais e técnicas. Questionário

Consciência e domínio do corpo RECURSOS E UTILIZAÇÕES 30%  Conhece e seleciona materiais de acordo com as suas características físicas, mecânicas e tecnológicas. Ficha de trabalho

Raciocínio e resolução de problemas TECNOLÓGICAS  Investiga através de experiências simples. Dramatização 

Saber científico, técnico e tecnológico  Manipula operadores tecnológicos, de acordo com os seus principios e funções. Leitura expressiva

 Cria soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem de materiais. Participação oral

 Identifica utensílios e ferramentas. Relatório

 Define fontes de energia e processos de transformação.

 Colabora no cumprimento de normas de higiene e segurança.

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 25%  Reconhece o potencial tecnológico dos recursos do meio ambiente.

 Compreende a evolução dos artefactos, objetos e equipamentos.

 Manifesta preocupações como consumidor e com a conservação da natureza e respeito pelo ambiente.

Total 80%

É cumpridor e responsável  ( pontualidade , assiduidade , material  necessário para as aulas).Respeita o ambiente de trabalho e os outros, não perturbando o desenvolvimento das 

atividades  letivas.

Relacionamento interpessoal Utiliza adequadamente as instalações e o material escolar.

Bem-estar, saúde e ambiente É perseverante perante as dificuldades.

É interventivo , empreendedor e colaborador.

Demonstra respeito pela diversidade humana e age de acordo com princípios dos direitos 

humanos.

Responde pelas suas próprias ações.

Age em função do bem comum, nomeadamente em questões    ambientais.

Total 20%

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

CONHECIMENTOS E 

CAPACIDADES

ATITUDES

10%

10%


