
ELEMENTOS / REFERENTES CRITÉRIOS INSTRUMENTOS 

  

Domínios de Referência, Objetivos e Descritores de Desempenho  

(constantes nas Metas Curriculares de Educação Tecnológica)  

Domínio de Conhecimentos:  

 Aquisição de conhecimentos específicos através de ações 

orientadas para experiências práticas. 

 Organização e gestão de meios e materiais necessários a uma 

atividade ou ação; 

 Desenvolvimento de conhecimentos no contexto da: 

1. Técnica - procedimentos de carácter sistemático e 

metodológico que têm como objetivo a aquisição de 

conhecimento teórico e prático e a ampliação de aptidões 

específicas; 

2.  Representação - procedimentos de registo, comunicação, 

esquematização e visualização de simbologias gráficas de 

modo racional e conciso, conforme os propósitos a que se 

destina; 

3.  Discurso - procedimentos de encadeamento de factos e  

acontecimentos que aludem ao que se quer comunicar 

/significar e que são expressos segundo regras de 

construção discursiva; 

4. Projeto - procedimentos coordenados e interligados, 

executados com o intuito de cumprir um determinado 

 

 Aquisição e aplicação de conhecimentos e técnicas; 

 Relação intenção / produto; 

 Rigor na representação técnica dos trabalhos; 

 Manuseamento correto dos diferentes materiais e 
ferramentas; 

 Criatividade;  

 Análise crítica do trabalho realizado e do percurso de 
aprendizagem; 

 Assiduidade; 

 Pontualidade; 

 Persistência; 

 Participação; 

 Autonomia; 

 Cooperação; 

 Gosto por progredir nas aprendizagens; 

 Porte dos materiais; 

 Cumprimento de prazos; 

 
 

−  Trabalho em sala de aula (esboços; registos; 
projetos); 
 
 −  Trabalho de casa (recolha de materiais; 
pesquisa e outros); 
 
−  Trabalho de grupo; 
 
−   Atividades práticas / técnicas; 
 
−  Caderno diário; 
 
 
−  Registo de observação direta; 
 
−  Registo de valores/atitudes; 
 
−  Avaliação diagnóstica; 
 
−  Avaliação formativa; 
 
−  Avaliação sumativa; * 
 
−  Autoavaliação / Reflexão sobre as atividades 
desenvolvidas/trabalhos produzidos. 

 
 

 

*A aplicação de testes sumativos tem como 

finalidade melhorar os resultados da turma sempre 
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objetivo específico, envolvendo ações de análise de 

requisitos e recursos disponíveis. 

 

 Domínio de conceitos:  

- Processo tecnológico; 

- Objeto técnico; 

- Medição;  

- Comunicação tecnológica; 

- Energia;  

- Materiais;  

- Movimento e mecanismos;  

- Processos de utilização, fabricação e construção; 

- Estruturas resistentes. 

 Apresentação e organização dos trabalhos; 

 Respeito pelas regras de funcionamento das aulas, 
higiene e segurança; 

 

 

que se justifique. 

 Salvo metodologia justificada o peso relativo na avaliação final não deve ser superior a… 

Competências essenciais do Domínio:  Peso relativo na avaliação final 

 
do Saber  70%  

do Relacional  15% 
da Organização  15% 

 


