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Perfil de aprendizagens específicas  
Disciplina: Educação Tecnológica                                                                Ano/Ciclo: 2.º ciclo 

 

Domínios de avaliação 
Ponderação 

dos domínios 
de avaliação 

Descritores
1
 

Processo de recolha de informação 
(técnica de avaliação | tarefa de avaliação 
| instrumento de recolha de informação 

Processos 
Tecnológicos 
 

 
 
 
 
 

30% 

- Distingue as fases de realização de um 
projecto: identificação, pesquisa, 
realização e avaliação. 
- Comunica, através do desenho, formas de 
representação gráfica de ideias e soluções, 
utilizando: esquemas, codificações e 
simbologias. 
- Diferencia modos de produção (artesanal 
e industrial), analisando os factores de 
desenvolvimento tecnológico. 
- Compreende a importância dos objectos 
técnicos face às necessidades humanas. 

Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de 
informação: 
- Grelhas de observação 
- Listas de verificação 
- Pesquisa, recolha e seleção de 
imagens/textos/outros - 
Trabalho de 
projeto/experimental 
-Fichas formativas, guiões de 
trabalho/prático 
- Mapa de conceitos 

Recursos e 
utilizações 
Tecnológicas 
 

 
 
 
 
 

25% 

- Produz artefactos, objectos e sistemas 
técnicos, adequando os meios materiais e 
técnicos à ideia ou intenção expressa.  
- Aprecia a qualidade dos materiais de 
acordos com a sua especificidade. 
Manipula operadores tecnológicos 
(energia, movimento, mecanismos, 
estruturas resistentes), de acordo com as 
suas funções. 
- Cria soluções tecnológicas através da 
reutilização ou reciclagem de materiais, 
tendo em atenção a sustentabilidade 
ambiental. 
- Cumpre normas de higiene e segurança 
na utilização de recursos tecnológicos. 

Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de 
informação: 
- Grelhas de observação 
- Listas de verificação 
- Pesquisa, recolha e seleção de 
imagens/textos/outros - 
Trabalho de 
projeto/experimental 
-Fichas formativas, guiões de 
trabalho/prático 
- Mapa de conceitos 

Tecnologia e 
Sociedade 
 

 
 
 

30% 

- Reconhece o potencial tecnológico dos 
recursos do meio ambiente, explicitando as 
suas funções, vantagens e impactos 
(positivos ou negativos), pessoais, sociais e 
ambientais. 
- Analisa situações concretas como 
consumidor prudente e defensor do 
património cultural e natural da sua 
localidade e região, manifestando 
preocupações com a conservação da 
Natureza e respeito pelo Ambiente. 
 

Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de 
informação: 
- Grelhas de observação 
- Listas de verificação 
- Pesquisa, recolha e seleção de 
imagens/textos/outros - 
Trabalho de 
projeto/experimental 
-Fichas formativas, guiões de 
trabalho/prático 
- Mapa de conceitos 

Responsabilidade 

 
15% 

 

Cumpre sempre o dever de pontualidade. Técnica: Observação 
Instrumentos de recolha de 
informação:  

Traz diariamente o material indispensável à 
execução das atividades escolares.  
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dos domínios 
de avaliação 

Descritores
1
 

Processo de recolha de informação 
(técnica de avaliação | tarefa de avaliação 
| instrumento de recolha de informação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantém permanentemente registos das 
atividades letivas completos e corretos. 

Anedotários (registos de 
incidentes críticos) 
Grelhas de observação 
Listas de verificação  
 
 
 
Técnica: Análise 
Instrumentos de recolha de 
informação:  
Análise de conteúdo 
Grelhas de observação 
Listas de verificação  
 

Cumpre sempre o prazo estabelecido para 
a realização das tarefas escolares. 

Adota sempre comportamentos  
exemplares e respeita as regras de  
convivência social. 

Mostra sistematicamente persistência em 
superar as dificuldades e/ou em 
aprofundar as aprendizagens. 

Cooperação 

Cumpre sempre o(a)s papéis/funções na 
aprendizagem cooperativa. 

Contribui sistematicamente com saberes, 
ideias e/ou opiniões. 

Mostra sempre capacidade para ouvir o 
outro. 

Discorda sempre de forma educada. 

Evidencia permanentemente capacidade 
para ajudar o outro a compreender o 
conteúdo e/ou a tarefa. 

Mantém-se constantemente concentrado 
na tarefa a realizar. 
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