Critérios de avaliação de Educação Tecnológica – 7º ano

Descritores

Domínios

. Compreende que a tecnologia evolui ao longo do processo
histórico.
. Percebe os alcances sociais do desenvolvimento tecnológico e a
produtividade do trabalho humano.
. Reconhece e analisa a importância da tecnologia e suas
consequências na sociedade e no ambiente.
. Adapta-se a ambientes tecnológicos em mudança e prepara-se
para aprender ao longo da vida.
. Torna-se um consumidor crítico e consciente.
.Adquire saberes técnicos e tecnológicos.
. Distingue objetos técnicos de outros objetos.
. Analisa os princípios de funcionamento dos objetos técnicos.
. Analisa objetos técnicos segundo a sua morfologia, estrutura,
funcionamento e técnica.
. Identifica as ferramentas e utensílios.
. Conhece e respeita as normas de segurança.
. Manipula corretamente as ferramentas tendo em conta as
posições corretas de utilização.
.Efetua medições técnicas.
. Identifica procedimentos e instrumentos de medida.
. Efetua e relaciona medidas de grandezas elétricas.
.Respeita normas de segurança.
. Conhece simbologia.

Saberes
(conhecimentos)

Saber fazer
(capacidades)

Saber estar
(Saber Ser)

Percentagem
Por item

- Conhecimento de técnicas, tecnologias
e objetos tecnológicos

10%

- Aquisição das etapas do processo
tecnológico

10%

- Pesquisar, selecionar e explorar
recursos disponíveis

10%

- Selecionar e manusear materiais e
processos técnicos aplicáveis a
situações concretas

10%

- Exprimir ideias através da linguagem
tecnológica

10%

- Criar projetos de natureza diversa

10%

- Executar projetos diversos

10%

- Domínio progressivo de técnicas e
procedimentos

10%

- Responsabilidade

10%

- Autonomia

5%

total

3º Ciclo
2017/2018

Instrumentos de
avaliação

40%

40%

- Fichas de avaliação
formativa
-Trabalhos de casa
- Grelhas de
observação
- Trabalho individual
- Trabalhos de grupo

20%
- Participação/Cooperação

5%

Especificidades da disciplina
Ponderação ao longo dos períodos
Classificação final nos anos terminais
(Despacho-Normativo 1-F/2016 de 5 de abril)

1º período – 100% | 2º período – 40%(1ºP) + 60%(2ºP) | 3ºperíodo – 30%(1ºP) + 30%(2ºP) + 40%(3ºP)

