CRITERIOS DE AVALIAÇÃO EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
Domínios
avaliação

Conhecimentos/
Capacidades
(70%)







Atitudes e
comportamentos
(30%)




Parâmetros

Instrumentos de recolha de
informação

- Seleciona e pesquisa de modo organizado a informação
- Aplica os conhecimentos adquiridos em diversas situações
- Conhece as técnicas e aplica corretamente os instrumentos e ferramentas de trabalho
- Apresenta propostas e soluções criativas nas diversas fases de trabalho
- Utiliza corretamente a linguagem tecnológica para comunicar
- Utiliza as tecnologias da informação e comunicação para apresentar/ comunicar conhecimentos;
- Elabora e comunica com correção linguística os diversos assuntos estudados

Fichas de Trabalho
Trabalhos práticos
Dossiê Individual
Relatório
Listas de verificação/ /Grelhas de
observação 50%

Executa com rigor e sentido estético os trabalhos, avaliando o produto final
Aplica as regras de Higiene e Segurança

Trabalho:
Individual, pares e de grupo.
Listas de Verificação/ /Grelhas de
Observação.
20%

 Assíduo e pontual
 Autónomo, responsável e organizado
 Comportamento adequado
 Traz o material necessário
 Participa no trabalho de grupo respeitando a opinião dos outros
 Participa na organização e limpeza da sala de aula
 Autoavaliação
Comportamento
- Revela um comportamento adequado respeitando e cumprindo regras de convivência e de trabalho.
- Revela consciência cívica e respeito pelo outro e pela Escola

Observação Direta
Listas de verificação/ /Grelhas de
observação
30%

PERFIL DO ALUNO - EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (7º e 8º ano)
No final do 8º ano, o aluno deverá ser capaz de atingir as seguintes competências específicas:
– Interiorizar o espírito e as finalidades da disciplina, compreendendo conceitos e palavras-chave a ela inerentes.
– Compreender a importância da tecnologia como resposta às necessidades humanas.
– Identificar eventos importantes da história das técnicas e tecnologias.
– Conhecer as consequências ambientais do desenvolvimento tecnológico.
– Analisar, criticamente, comportamentos tendo em vista o equilíbrio ambiental.
– Respeitar as normas de higiene e segurança.
– Compreender a importância atual do tema energia
– Identificar fontes de energia renováveis e não renováveis.
– Interpretar o conceito de ‘‘utilização racional de energia”.
– Representar e explorar graficamente ideias de objetos ou sistemas.
– Representar objetos à escala.
– Elaborar a cotagem.
– Desenhar, à mão livre, peças simples em perspetiva.
.– Utilizar corretamente os instrumentos de controlo e medida.– Adquirir aptidões para efetuar medições corretamente.
– Avaliar as características que devem reunir os materiais para a construção de um objeto.
– Conhecer materiais básicos segundo as suas utilizações técnicas.
– Reconhecer os materiais de acordo com tipologia, classificação e formas comerciais.

Aprovado em Conselho Pedagógico de 13 de setembro de 2018

Nº de Instrumentos
(por semestre)
– Trabalhos individuais. pares,
grupo
– Relatórios
– Produção de textos escrito
– Questionários formativos
- Dossiê Individual do aluno

– Grelhas de observação e
registo

