
                                                                                                       

 

           DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2021/2022 

2º Ciclo do Ensino Básico – EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 6º ANO (disciplina/área disciplinar) 

 

DOMÍNIOS  PONDERAÇÃO APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS DESCRITORES DO PERFIL DOS ALUNOS 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 

 
 
 

TÉCNICA  

30% 

. Conhecer a origem e propriedades dos materiais; 

. Reconhecer processos de transformação das principais matérias-
primas; 
. Distinguir alterações no meio ambiente determinadas pela ação 
humana; 
. Dominar procedimentos sistemáticos e metodológicos. 

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

 
 
Fichas formativas / 
sumativas 

 
 Trabalhos 
individuais 

 
 Trabalhos de 

grupo 
 

 Participação na 
aula 

 
Participação em 

exposições 

REPRESENTAÇÃO 

 
20% 

. Conhecer diversos tipos de movimentos e trajetórias; 

. Reconhecer operadores mecânicos de transmissão e de transforma-
ção do movimento; 
. Dominar a representação esquemática como registo de informação. 

 
 
 

DISCURSO 
 
 

20% 

. Distinguir a linguagem dos processos de utilização, de fabrico e de 
construção; 

. Compreender processos técnicos de fabrico e de construção; 

. Dominar a comunicação orientada para a demonstração. 



PROJETO 30% 

. Conhecer tipos de estrutura; 

. Explorar estruturas no âmbito da forma e função; 

. Dominar atividades coordenadas e interligadas para a construção de 
estruturas. 

. Construir estruturas simples – conhecer e dominar materiais, 
processos, ligação de componentes... 

. Utilizador informático 
 
. 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 

. Conhece  muito bem a origem 
e propriedades dos materiais; 
. Reconhece com muita 
facilidade processos de 
transformação das principais 
matérias-primas; 
. Enumera e distingue muito 
facilmente as alterações no 
meio ambiente determinadas 
pela ação humana; 
. Domina sem quaisquer 
dificuldades  procedimentos 
sistemáticos e metodológicos. 

. Conhece  bem a origem e 
propriedades dos materiais; 
. Reconhece bastante 
facilidade processos de 
transformação das principais 
matérias-primas; 
. Enumera e distingue  
facilmente as alterações no 
meio ambiente determinadas 
pela ação humana; 
. Domina sem  dificuldades  
procedimentos sistemáticos e 
metodológicos. 

. Conhece  satisfatoriamente 
a origem e propriedades dos 
materiais; 
. Reconhece com normal 
facilidade processos de 
transformação das principais 
matérias-primas; 
. Enumera e distingue as 
alterações no meio ambiente 
determinadas pela ação 
humana; 
. Domina  razoavelmente 
procedimentos sistemáticos e 
metodológicos. 

. Conhece  mal a origem e 
propriedades dos materiais; 
. Reconhece muita dificuldade 
processos de transformação 
das principais matérias-primas; 
. Enumera e distingue muito 
mal as alterações no meio 
ambiente determinadas pela 
ação humana; 
. Domina com muitas 
dificuldades  procedimentos 
sistemáticos e metodológicos. 

. Não conhece  a origem e 
propriedades dos materiais; 
. Não reconhece  processos de 
transformação das principais 
matérias-primas; 
. Não compreende, confunde e 
baralha, as alterações no meio 
ambiente determinadas pela 
ação humana; 
. Não domina procedimentos 
sistemáticos e metodológicos. 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

. Conhece muito bem os 
diversos tipos de movimentos e 
trajetórias 
. Reconhece com  muita 
facilidade  operadores 
mecânicos de transmissão e de 
transformação do movimento; 
. Domina muito bem  a 
representação esquemática 
como registo de informação. 

. Conhece  bem os diversos 
tipos de movimentos e 
trajetórias 
. Reconhece com bastante 
facilidade  operadores 
mecânicos de transmissão e 
de transformação do 
movimento; 
. Domina bem  a 
representação esquemática 
como registo de informação. 

. Conhece razoavelmente os 
diversos tipos de movimentos 
e trajetórias 
. Reconhece com  facilidade  
operadores mecânicos de 
transmissão e de transforma-
ção do movimento; 
. Domina satisfatoriamente  a 
representação esquemática 
como registo de informação. 

. Conhece mal os diversos tipos 
de movimentos e trajetórias. 
. Reconhece insuficientemente 
os operadores mecânicos de 
transmissão e de 
transformação do movimento; 
. Domina atabalhoadamente a 
representação esquemática 
como registo de informação. 

. Não conhece os diversos tipos 
de movimentos e trajetórias. 
. Não reconhece os  operadores 
mecânicos de transmissão e de 
transformação do movimento; 
. Não domina a representação 
esquemática como registo de 
informação. 

 

 

DISCURSO 

. Distingue muito facilmente a 
linguagem dos processos de 
utilização, de fabrico e de 
construção; 
. Compreende muito bem os 
processos técnicos de fabrico e 
de construção; 
. Domina de forma muito 
elevada  a comunicação 
orientada para a 
demonstração. 

. Distingue com bastante 
facilidade a linguagem dos 
processos de utilização, de 
fabrico e de construção; 
. Compreende bastante bem 
os processos técnicos de 
fabrico e de construção; 
. Domina de forma bastante 
elevada  a comunicação 
orientada para a 
demonstração. 

. Distingue satisfatoriamente 
a linguagem dos processos de 
utilização, de fabrico e de 
construção; 
. Compreende razoavelmente 
os processos técnicos de 
fabrico e de construção; 
. Domina  a comunicação 
orientada para a 
demonstração de forma 
satisfatória 

. Tem  muita dificuldade em 
distinguir a linguagem dos 
processos de utilização, de 
fabrico e de construção; 
. Compreende mal os processos 
técnicos de fabrico e de 
construção; 
. Domina de forma muito 
atabalhoada  a comunicação 
orientada para a 
demonstração. 

. Não distingue a linguagem dos 
processos de utilização, de 
fabrico e de construção; 
. Não compreende os processos 
técnicos de fabrico e de 
construção; 
. Não domina  a comunicação 
orientada para a 
demonstração. 



 

  

 

 

 

PROJETO 

. Conhece e distingue muito 
bem os diferentes  tipos de 
estrutura; 
. Explora muito facilmente 
estruturas no âmbito da forma 
e função; 
. Domina sem quaisquer 
restrições atividades 
coordenadas e interligadas para 
a construção de estruturas. 
. Constrói muito facilmente 
estruturas simples – conhece e 
domina materiais, processos, 
ligação de componentes... com 
grande destreza técnica 

. Conhece e distingue 
bastante bem os diferentes  
tipos de estrutura; 
. Explora com bastante 
facilidade estruturas no 
âmbito da forma e função; 
. Domina sem muitas 
restrições  atividades 
coordenadas e interligadas 
para a construção de 
estruturas. 
. Constrói bastante 
facilmente estruturas simples 
– conhece e domina 
materiais, processos, ligação 
de componentes... com boa  
destreza técnica 

. Conhece e distingue 
satisfatoriamente os 
diferentes  tipos de estrutura; 
. Explora de forma 
satisfatória estruturas no 
âmbito da forma e função; 
. Domina com algumas 
restrições  atividades 
coordenadas e interligadas 
para a construção de 
estruturas. 
. Constrói  com alguma 
facilidade estruturas simples 
– conhece e domina 
materiais, processos, ligação 
de componentes... com 
normal destreza técnica 

. Conhece e distingue muito 
mal os diferentes  tipos de 
estrutura; 
. Explora com muita dificuldade 
estruturas no âmbito da forma 
e função; 
. Domina deficientemente  
atividades coordenadas e 
interligadas para a construção 
de estruturas. 
. Constrói com muita 
dificuldade e baixa destreza 
técnica estruturas simples – 
conhece e domina materiais, 
processos, ligação de 
componentes...  

. Não conhece nem distingue os 
diferentes  tipos de estrutura; 
. Não consegue explorar  
estruturas no âmbito da forma 
e função; 
. Não realiza atividades 
coordenadas e interligadas para 
a construção de estruturas. 
. Não constrói estruturas 
simples – nem conhece 
materiais, processos, ligação de 
componentes... 
.Péssima destreza técnica 


