
                                                                                                       

           DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/2022 

2º Ciclo do Ensino Básico – EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 5º ANO (disciplina/área disciplinar) 

 

DOMÍNIOS  PONDERAÇÃO APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 
 
 

TÉCNICA  

30% 

. Compreender a diferença entre técnica e tecnologia 

. Contextualizar/enquadrar a evolução tecnológica ao longo da 
história 
. Relacionar a tecnologia com a evolução do homem e a sua utilização 
de recursos naturais. 
. Refletir sobre a influência da tecnologia no ambiente. 
. Comprender que um objeto técnico é uma resposta a uma 
necessidade e compreender também a sua evolução histórica 

 
 
 
. Participativo ,cooperante, 
responsável, autónomo. 
 
. Interessado, empenhado 
 
. Criativo, expressivo. 
 
. Altruísta. 
 
. Questionador e comunicador. 
 
. Crítico Ponderado 
 
. Utilizador informático 
 
 
 
 

 
 
Fichas formativas / 
sumativas 

 
 Trabalhos 
individuais 

 
 Trabalhos de 

grupo 
 

 Participação na 
aula 

 
Participação em 

exposições 
 
 
 
 
 

REPRESENTAÇÃO 

 
20% 

. Reconhecer as diferenças entre medição expedita e medição 
rigorosa. 
. Distinguir tipos de grandeza, unidades de medida e instrumentos de 
medição. 
. Reconhecer a importância da medição rigorosa na execução de 
trabalhos. 

 
 
 

DISCURSO 
 
 

20% 

.Interpretar instruções e esquemas utilizando vocabulário específico 

. Saber ler plantas, esquemas gráficos, codificações e simbologia 
técnica. 

. Organizar e produzir esquemas simples. 

. Enumerar, caraterizar e registar factos...alterar e aperfeiçoar. 

 



PROJETO 30% 

. Conhecer as fontes de energia e distinguir as energias renováveis das 
energias não renováveis. 

. Compreender o impacto ambiental e social provocado pela 
exploração exaustiva dos recursos naturais. 

. Conhecer o processo de transformação das diferentes energias. 

. Conhecer e distinguir os diferentes operadores elétricos. 

. Saber os cuidados a ter com a eletricidade. 

 
. Investigador,sistematizador, 
organizador, projetista e realizador. 
 
. Auto-avaliador e hetero-avaliador. 

 
 
 
 

.Registos de auto e 
heteroavaliação 

 
Nota: Os critérios de avaliação deverão traduzir a ponderação relativa que cada um dos domínios específicos, de cada área disciplinar, assume nas Aprendizagens Essenciais. 

Para isso, será necessário deixar de ponderar o domínio das atitudes / valores separadamente dos domínios dos conhecimentos/capacidades. 

 

PERFIL DE APRENDIZAGENS 



 

DOMÍNIOS 

DESCRITORES DE NÍVEL DE DESEMPENHO 

 Nível 5  Nível 4 Nível 3 Nível 2 Nível 1  

 

 
 
 
 
 

TÉCNICA 

. Compreende muito bem a 
diferença entre técnica e 
tecnologia 
. Contextualiza a evolução 
tecnológica ao longo da história 
de forma muito clarividente 
. Relaciona perfeitamente a 
tecnologia com a evolução do 
homem e a sua utilização de 
recursos naturais. 
. Reflete sobre a influência da 
tecnologia no ambiente de 
forma muito consciente 
. Comprende muito bem que 
um objeto técnico é uma 
resposta a uma necessidade  

. Compreende  bem a 
diferença entre técnica e 
tecnologia 
. Contextualiza a evolução 
tecnológica ao longo da 
história de forma bastante 
clarividente 
. Relaciona bem a tecnologia 
com a evolução do homem e 
a sua utilização de recursos 
naturais. 
. Reflete sobre a influência da 
tecnologia no ambiente de 
forma bastante consciente 
. Comprende  bem que um 
objeto técnico é uma 
resposta a uma necessidade 

. Compreende 
satisaftoriamente  a diferença 
entre técnica e tecnologia 
. Contextualiza a evolução 
tecnológica ao longo da 
história razoavelmente 
. Relaciona aceitavelmente a 
tecnologia com a evolução do 
homem e a sua utilização de 
recursos naturais. 
. Reflete sobre a influência da 
tecnologia no ambiente de 
forma razoável 
. Comprende que um objeto 
técnico é uma resposta a uma 
necessidade 

. Compreende mal a diferença 
entre técnica e tecnologia 
. Contextualiza a evolução 
tecnológica ao longo da história 
de forma pouco esclarecida 
. Relaciona deficientemente a 
tecnologia com a evolução do 
homem e a sua utilização de 
recursos naturais. 
. Reflete sobre a influência da 
tecnologia no ambiente de 
forma muito pouco consciente 
. Comprende com grande 
dificuldade que um objeto 
técnico é uma resposta a uma 
necessidade 

. Não compreende a diferença 
entre técnica e tecnologia 
. Não contextualiza a evolução 
tecnológica ao longo da história 
de forma.  
Não relaciona  a tecnologia com 
a evolução do homem e a sua 
utilização de recursos naturais. 
. Não tem consciência sobre a 
influência da tecnologia no 
ambiente. 
. Não comprende muito bem 
que um objeto técnico é uma 
resposta a uma necessidade 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

. Reconhece muito bem as 
diferenças entre medição 
expedita e medição rigorosa. 
. Distingue de forma muito 
clarividente os tipos de 
grandeza, unidades de medida 
e instrumentos de medição. 
. Reconhece plenamente a 
importância da medição 
rigorosa na execução de 
trabalhos. 

. Reconhece  bem as 
diferenças entre medição 
expedita e medição rigorosa. 
. Distingue de forma 
clarividente os tipos de 
grandeza, unidades de 
medida e instrumentos de 
medição. 
. Reconhece facilmente a 
importância da medição 
rigorosa na execução de 
trabalhos. 

. Reconhece razoavelmente 
as diferenças entre medição 
expedita e medição rigorosa. 
. Distingue de forma 
satisfatória os tipos de 
grandeza, unidades de 
medida e instrumentos de 
medição. 
. Reconhece razoavelmente a 
importância da medição 
rigorosa na execução de 
trabalhos. 

. Reconhece mal as diferenças 
entre medição expedita e 
medição rigorosa. 
.  Pouco distingue os tipos de 
grandeza, unidades de medida 
e instrumentos de medição. 
. Reconhece com muita 
dificuldade importância da 
medição rigorosa na execução 
de trabalhos. 

. Não reconhece  as diferenças 
entre medição expedita e 
medição rigorosa. 
. Confunde e baralha os tipos 
de grandeza, unidades de 
medida e instrumentos de 
medição. 
. Desconhece a  importância da 
medição rigorosa na execução 
de trabalhos. 

 

 

DISCURSO 

.Interpreta muito facilmente 
instruções e esquemas 
utilizando vocabulário 
específico 
. Sabe ler plantas, esquemas 
gráficos, codificações e 

.Interpreta  facilmente 
instruções e esquemas 
utilizando vocabulário 
específico 
. Sabe ler plantas, esquemas 
gráficos, codificações e 

.Interpreta satisfatoriamente 

instruções e esquemas 
utilizando vocabulário 
específico 
. Sabe ler plantas, esquemas 
gráficos, codificações e 

.Interpreta muito dificilmente 
instruções e esquemas 
utilizando vocabulário 
específico 
. Sabe ler plantas, esquemas 
gráficos, codificações e 

.Não Interpreta instruções e 
esquemas utilizando 
vocabulário específico 
. Não sabe ler plantas, 
esquemas gráficos, codificações 
e simbologia técnica. 



 

  

simbologia técnica, sem 
qualquer dificuldade 
. Organiza e produz esquemas 
simples, muito eficientemente 
. Enumerar, caraterizar e 
registar factos...alterar e 
aperfeiçoar, com elevada 
precisão 

simbologia técnica, sem 
dificuldade 
. Organiza e produz 
esquemas simples,  
eficientemente 
. Enumera, carateriza e 
regista factos...altera e 
aperfeiçoa, com bastante 
precisão 

simbologia técnica, com 
alguma dificuldade 
. Organiza e produz 
esquemas simples, com 
alguma eficiência 
. Enumera, carateriza e 
regista factos...altera e 
aperfeiçoa, com regular 
precisão 

simbologia técnica, com muita 
dificuldade 
. Organiza e produz mal 
esquemas simples. 
. Enumera, carateriza e regista 
factos...altera e aperfeiçoa, 
muito atabalhoada e 
desconexadamente. 

. Não organiza nem produz 
esquemas simples. Apenas 
rabisca. 
.  Não consegue enumerar, 
caraterizar e registar 
factos...alterar e aperfeiçoar. 

 

 

 

PROJETO 

. Conhece  muito bem as fontes 
de energia e distingue muito 
facilmente as energias 
renováveis das energias não 
renováveis. 
. Compreende de forma muito 
consciente e cívica o impacto 
ambiental e social provocado 
pela exploração exaustiva dos 
recursos naturais. 
. Conhece e desenvolve  muito 
bem o processo de 
transformação das diferentes 
energias. 
. Conhece e distingue muito 
facilmente os diferentes 
operadores elétricos. 
. Sabe na íntegra os cuidados a 
ter com a eletricidade. 

. Conhece  bem as fontes de 
energia e distingue bem  as 
energias renováveis das 
energias não renováveis. 
. Compreende de forma 
bastante consciente e cívica o 
impacto ambiental e social 
provocado pela exploração 
exaustiva dos recursos 
naturais. 
. Conhece e desenvolve  bem 
o processo de transformação 
das diferentes energias. 
. Conhece e distingue 
bastante facilmente os 
diferentes operadores 
elétricos. 
. Sabe quase na íntegra os 
cuidados a ter com a 
eletricidade. 

. Conhece as fontes de 
energia e distingue 
razoavelmente  as energias 
renováveis das energias não 
renováveis. 
. Compreende e tem alguma 
consciência e atitude cívica 
relativamente ao impacto 
ambiental e social provocado 
pela exploração exaustiva dos 
recursos naturais. 
. Conhece e desenvolve  
satisfatoriamente o processo 
de transformação das 
diferentes energias. 
. Conhece e distingue  os 
diferentes operadores 
elétricos com algum rigor. 
. Sabe alguns dos cuidados a 
ter com a eletricidade. 

. Conhece  mal as fontes de 
energia e quase não distingue, 
(confunde),  as energias 
renováveis das energias não 
renováveis. 
. Compreende de forma muito 
inconsciente o impacto 
ambiental e social provocado 
pela exploração exaustiva dos 
recursos naturais. 
. Conhece e desenvolve  mal o 
processo de transformação das 
diferentes energias. 
. Conhece e distingue muito 
mal os diferentes operadores 
elétricos. 
. Tem um conhecimento 
deturpado sobre os cuidados a 
ter com a eletricidade. 

. Não conhece as fontes de 
energia e não distingue as 
energias renováveis das 
energias não renováveis. 
. Não compreende  nem tem 
consciência cívica sobre o 
impacto ambiental e social 
provocado pela exploração 
exaustiva dos recursos naturais. 
. Não conhece nem desenvolve  
o processo de transformação 
das diferentes energias. 
. Desconhece e não distingue os 
diferentes operadores elétricos. 
.  os cuidados a ter com a 
eletricidade. 
. Não sabe os riscos provocados 
pela eletricidade 


