
Disciplina:	Educação	Tecnológica
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_Não	identifica	o	conceito	de	
tecnologia	(exemplo:	tesoura	-	
duas	laminas	opostas	unidas	por	
um	eixo,	junto	à	sua	base)	e	não	o	
diferencia	da	noção	de	técnica	
(cortar);																																																																																																
_Não	distingue	contextos	
históricos	de	evolução	da	
tecnologia;																																																																																								
_Não	identifica	a	influência	da	
tecnologia	no	ambiente	natural,	
humano	e	construído.

_Identifica	com	dificuldade	o	
conceito	de	tecnologia	(exemplo:	
tesoura	-	duas	laminas	opostas	
unidas	por	um	eixo,	junto	à	sua	
base)	e	diferencia-o	com	
dificuldade		da	noção	de	técnica	
(cortar);																																											
_Distingue	com	dificuldade	
contextos	históricos	de	evolução	da	
tecnologia;																																																			
_Identifica	com	dificuldade	a	
influência	da	tecnologia	no	
ambiente	natural,	humano	e	
construído.

_Identifica	o	conceito	de	tecnologia	
(exemplo:	tesoura	-	duas	laminas	
opostas	unidas	por	um	eixo,	junto	à	
sua	base)	e	diferencia-o	da	noção	
de	técnica	(cortar);	_Distingue	
contextos	históricos	de	evolução	da	
tecnologia;	_Identifica	a	influência	
da	tecnologia	no	ambiente	natural,	
humano	e	construído.

_Identifica	com	boa	capacidade	o	
conceito	de	tecnologia	(exemplo:	
tesoura	-	duas	laminas	opostas	
unidas	por	um	eixo,	junto	à	sua	
base)	e	diferencia-o	com	boa	
capacidade	da	noção	de	técnica	
(cortar);	_Distingue	com	boa	
capacidade	contextos	históricos	de	
evolução	da	tecnologia;																																																																														
_Identifica	com	boa	capacidade	a	
influência	da	tecnologia	no	
ambiente	natural,	humano	e	
construído.

_Identifica	com	muito	boa	capacidade	
o	conceito	de	tecnologia	(exemplo:	
tesoura	-	duas	laminas	opostas	unidas	
por	um	eixo,	junto	à	sua	base)	e	
diferencia-o	com	muito	boa	
capacidade	da	noção	de	técnica	
(cortar);	_Distingue	com	muito	boa	
capacidade	contextos	históricos	de	
evolução	da	tecnologia;																													
_Identifica	com	muito	boa	capacidade	
a	influência	da	tecnologia	no	
ambiente	natural,	humano	e	
construído.

Critérios	de	Avaliação	(Níveis	de	Desempenho)

Ciclo	de	ensino:	2º	ciclo

Domínio Subdomínio Conteúdo

Níveis	de	desempenho	–	descritores

Os	níveis	de	desempenho	estão	inclusos	uns	nos	outros

Ano	de	escolaridade:	5º	ano
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_Não	define	o	conceito	de	objeto	
técnico	(exemplo:	tesoura);																																																																																		
_Não	distingue	a	evolução	
histórica	de	alguns	objetos	
técnicos	e	a	sua	repercussão	na	
evolução	da	sociedade;																																																																														
_Não	relaciona	a	influência	dos	
objetos	técnicos,	como	resposta	
às	necessidades	humanas;																																			
_Não	interpreta	objetos	técnicos,	
não	sendo	capaz	de	os	decompor	
e	compreender	a	função	das	suas	
partes.

_Define	com	dificuldade	o	conceito	
de	objeto	técnico	(exemplo:	
tesoura);																																																															
_Distingue	com	dificuldade	a	
evolução	histórica	de	alguns	
objetos	técnicos	e	a	sua	
repercussão	na	evolução	da	
sociedade;																																																																																					
_Relaciona	com	dificuldade	a	
influência	dos	objetos	técnicos,	
como	resposta	às	necessidades	
humanas;	_Interpreta	com	
dificuldade	objetos	técnicos,	sendo	
capaz	com	dificuldade	de	os	
decompor	e	compreender	a	função	
das	suas	partes.

_Define	o	conceito	de	objeto	
técnico	(exemplo:	tesoura);			
_Distingue	a	evolução	histórica	de	
alguns	objetos	técnicos	e	a	sua	
repercussão	na	evolução	da	
sociedade;	_Relaciona	a	influência	
dos	objetos	técnicos,	como	
resposta	às	necessidades	humanas;																												
_Interpreta	objetos	técnicos,	sendo	
capaz	de	os	decompor	e	
compreender	a	função	das	suas	
partes.

_Define	com	boa	capacidade	o	
conceito	de	objeto	técnico	
(exemplo:	tesoura);																																																																	
_Distingue	com	boa	capacidade	a	
evolução	histórica	de	alguns	
objetos	técnicos	e	a	sua	
repercussão	na	evolução	da	
sociedade;																																																																							
_Relaciona	com	boa	capacidade	a	
influência	dos	objetos	técnicos,	
como	resposta	às	necessidades	
humanas;																																																																							
_Interpreta	com	boa	capacidade	
objetos	técnicos,	sendo	capaz	com	
boa	capacidade	de	os	decompor	e	
compreender	a	função	das	suas	
partes.

_Define	com	muito	boa	capacidade	o	
conceito	de	objeto	técnico	(exemplo:	
tesoura);																																												
_Distingue	com	muito	boa	capacidade	
a	evolução	histórica	de	alguns	objetos	
técnicos	e	a	sua	repercussão	na	
evolução	da	sociedade;																																																																							
_Relaciona	com	muito	boa	capacidade	
a	influência	dos	objetos	técnicos,	
como	resposta	às	necessidades	
humanas;																																																																														
_Interpreta	com	muito	boa	
capacidade	objetos	técnicos,	sendo	
capaz	com	muito	boa	capacidade	de	
os	decompor	e	compreender	a	função	
das	suas	partes.
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_Não	identifica	instrumentos	de	
medição;																					_Não	
identifica	a	importância	das	
medidas	rigorosas;	_Não	
estabelece	a	relação	entre	
qualidade	do	instrumento	de	
medida	e	previsão	do	erro;																																																									
_Não	articula	unidades	de	medida	
e	instrumentos	de	medição.

_Identifica	com	dificuldade	
instrumentos	de	medição;	
_Identifica	com	dificuldade	a	
importância	das	medidas	rigorosas;																																																																										
_Estabelece	com	dificuldade	a	
relação	entre	qualidade	do	
instrumento	de	medida	e	previsão	
do	erro;																			_Articula	com	
dificuldade	unidades	de	medida	e	
instrumentos	de	medição.

_Identifica	instrumentos	de	
medição;																							_Identifica	a	
importância	das	medidas	rigorosas;	
_Estabelece	a	relação	entre	
qualidade	do	instrumento	de	
medida	e	previsão	do	erro;																																															
_Articula	com	rigor	unidades	de	
medida	e	instrumentos	de	medição.

_Identifica	com	boa	capacidade	
instrumentos	de	medição;																																																																							
_Identifica	com	boa	capacidade	a	
importância	das	medidas	rigorosas;																																																						
_Estabelece	com	boa	capacidade	a	
relação	entre	qualidade	do	
instrumento	de	medida	e	previsão	
do	erro;																																																																																				
_Articula	com	boa	capacidade	
unidades	de	medida	e	instrumentos	
de	medição.

_Identifica	com	muito	boa	capacidade	
instrumentos	de	medição;																																																																														
_Identifica	com	muito	boa	capacidade	
a	importância	das	medidas	rigorosas;																																																												
_Estabelece	com	muito	boa	
capacidade	a	relação	entre	qualidade	
do	instrumento	de	medida	e	previsão	
do	erro;	_Articula	com	muito	boa	
capacidade	unidades	de	medida	e	
instrumentos	de	medição.
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_Não	desenvolve	ações	orientadas	
para	o	registo	de	informação	de	
modo	racional	e	preciso;																										
_Não	interpreta	e	não	representa	
informação,	com	o	objetivo	de	
organizar	e	apresentar	resultados	
práticos	(esboços,	projetos,	etc).

_Desenvolve	com	dificuldade	ações	
orientadas	para	o	registo	de	
informação	de	modo	racional	e	
preciso;	_Interpreta	com	
dificuldade	e	representa	com	
dificuldade	informação,	com	o	
objetivo	de	organizar	e	apresentar	
resultados	práticos	(esboços,	
projetos,	etc).

_Desenvolve	ações	orientadas	para	
o	registo	de	informação	de	modo	
racional	e	preciso;																		
_Interpreta	e	representa	
informação,	com	o	objetivo	de	
organizar	e	apresentar	resultados	
práticos	(esboços,	projetos,	etc).

_Desenvolve	com	boa	capacidade	
ações	orientadas	para	o	registo	de	
informação	de	modo	racional	e	
preciso;																																																																												
_Interpreta	com	boa	capacidade	e	
representa	com	boa	capacidade	
informação,	com	o	objetivo	de	
organizar	e	apresentar	resultados	
práticos	(esboços,	projetos,	etc).

_Desenvolve	com	muito	boa	
capacidade	ações	orientadas	para	o	
registo	de	informação	de	modo	
racional	e	preciso;	_Interpreta	com	
muito	boa	capacidade	e	representa	
com	muito	boa	capacidade	
informação,	com	o	objetivo	de	
organizar	e	apresentar	resultados	
práticos	(esboços,	projetos,	etc).
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_Não	identifica	e	não	utiliza	
vocabulário	específico	da	área	
tecnológica;																																																																																							
_Não	interpreta	instruções	e	
esquemas	gráficos/técnicos	
(instruções	de	utilização,	
esquemas	de	montagem,	etc);																																																																
_Não	organiza	e	não	ilustra	
informação	gráfica/técnica,	
específica	da	área	tecnológica;																																																					
_Não	Produz	instruções	e	
esquemas	gráficos/técnicos,	
utilizando	linguagem	tecnológica.

_Identifica	com	dificuldade	e	utiliza	
com	dificuldade	vocabulário	
específico	da	área	tecnológica;													
_Interpreta	com	dificuldade	
instruções	e	esquemas	
gráficos/técnicos	(instruções	de	
utilização,	esquemas	de	montagem,	
etc);																																																															
_Organiza	com	dificuldade	e	ilustra	
com	dificuldade	informação	
gráfica/técnica,	específica	da	área	
tecnológica;																																																																									
_Produz	com	dificuldade	instruções	
e	esquemas	gráficos/técnicos,	
utilizando	linguagem	tecnológica.

_Identifica	e	utiliza	vocabulário	
específico	da	área	tecnológica;																																																																					
_Interpreta	instruções	e	esquemas	
gráficos/técnicos	(instruções	de	
utilização,	esquemas	de	montagem,	
etc);	_Organiza	e	ilustra	informação	
gráfica/técnica,	específica	da	área	
tecnológica;																																																										
_Produz	instruções	e	esquemas	
gráficos/técnicos,	utilizando	
linguagem	tecnológica.

_Identifica	com	boa	capacidade	e	
utiliza	com	boa	capacidade	
vocabulário	específico	da	área	
tecnológica;	_Interpreta	com	boa	
capacidade	instruções	e	esquemas	
gráficos/técnicos	(instruções	de	
utilização,	esquemas	de	montagem,	
etc);																																																																		
_Organiza	com	boa	capacidade	e	
ilustra	com	boa	capacidade	
informação	gráfica/técnica,	
específica	da	área	tecnológica;																																																																											
_Produz	com	boa	capacidade	
instruções	e	esquemas	
gráficos/técnicos,	utilizando	
linguagem	tecnológica.

_Identifica	com	muito	boa	capacidade	
e	utiliza	com	muito	boa	capacidade	
vocabulário	específico	da	área	
tecnológica;	_Interpreta	com	muito	
boa	capacidade	instruções	e	
esquemas	gráficos/técnicos	
(instruções	de	utilização,	esquemas	de	
montagem,	etc);																																													
_Organiza	com	muito	boa	capacidade	
e	ilustra	com	muito	boa	capacidade	
informação	gráfica/técnica,	específica	
da	área	tecnológica;																																																																				
_Produz	com	muito	boa	capacidade	
instruções	e	esquemas	
gráficos/técnicos,	utilizando	
linguagem	tecnológica.
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_Não	identifica	recursos	naturais	
na	produção	de	energia;																																																																																				
_Não	enumera	e	não	examina	
diferentes	fontes	de	energia;																																																																																			
_Não	reconhece	o	impacto	social	
e	ambiental	da	exaustão	das	
fontes	energéticas	naturais;																																																																			
_Não	compreende	processos	de	
produção	e	de	transformação	de	
energia;																																																											
_Não	reconhece	diversos	
processos	de	produção	de	
energia.

_Identifica	com	dificuldade	
recursos	naturais	na	produção	de	
energia;																																																																																												
_Enumera	com	dificuldade	e	
examina	com	dificuldade	diferentes	
fontes	de	energia;																																													
_Reconhece	com	dificuldade	o	
impacto	social	e	ambiental	da	
exaustão	das	fontes	energéticas	
naturais;																								
_Compreende	com	dificuldade	
processos	de	produção	e	de	
transformação	de	energia;																																															
_Reconhece	com	dificuldade	
diversos	processos	de	produção	de	
energia.

_Identifica	recursos	naturais	na	
produção	de	energia;	_Enumera	e	
examina	diferentes	fontes	de	
energia;	_Reconhece	o	impacto	
social	e	ambiental	da	exaustão	das	
fontes	energéticas	naturais;																										
_Compreende	processos	de	
produção	e	de	transformação	de	
energia;																																										
_Reconhece	diversos	processos	de	
produção	de	energia.

_Identifica	com	boa	capacidade	
recursos	naturais	na	produção	de	
energia;																																																						
_Enumera	com	boa	capacidade	e	
examina	com	boa	capacidade	
diferentes	fontes	de	energia;																	
_Reconhece	com	boa	capacidade	o	
impacto	social	e	ambiental	da	
exaustão	das	fontes	energéticas	
naturais;				_Compreende	com	boa	
capacidade	processos	de	produção	
e	de	transformação	de	energia;																			
_Reconhece	com	boa	capacidade	
diversos	processos	de	produção	de	
energia.

_Identifica	com	muito	boa	capacidade	
recursos	naturais	na	produção	de	
energia;																																																										
_Enumera	com	muito	boa	capacidade	
e	examina	com	muito	boa	capacidade	
diferentes	fontes	de	energia;																				
_Reconhece	com	muito	boa	
capacidade	o	impacto	social	e	
ambiental	da	exaustão	das	fontes	
energéticas	naturais;	_Compreende	
com	muito	boa	capacidade	processos	
de	produção	e	de	transformação	de	
energia;																		_Reconhece	com	
muito	boa	capacidade	diversos	
processos	de	produção	de	energia.
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_Não	desenvolve	o	conhecimento	
prático	dos	conceitos	de	técnica	e	
tecnologia;																																																																							
_Não	identifica	objetos	técnicos,	
que	separadamente	ou	em	
conjunto	com	outros,	cumprem	
uma	função.

_Desenvolve	com	dificuldade	o	
conhecimento	prático	dos	
conceitos	de	técnica	e	tecnologia;																																						
_Identifica	com	dificuldade	objetos	
técnicos,	que	separadamente	ou	
em	conjunto	com	outros,	cumprem	
uma	função.

_Desenvolve	o	conhecimento	
prático	dos	conceitos	de	técnica	e	
tecnologia;																																																							
_Identifica	objetos	técnicos,	que	
separadamente	ou	em	conjunto	
com	outros,	cumprem	uma	função.

_Desenvolve	com	boa	capacidade	o	
conhecimento	prático	dos	
conceitos	de	técnica	e	tecnologia;																											
_Identifica	com	boa	capacidade	
objetos	técnicos,	que	
separadamente	ou	em	conjunto	
com	outros,	cumprem	uma	função.

_Desenvolve	com	muito	boa	
capacidade	o	conhecimento	prático	
dos	conceitos	de	técnica	e	tecnologia;												
_Identifica	com	muito	boa	capacidade	
objetos	técnicos,	que	separadamente	
ou	em	conjunto	com	outros,	
cumprem	uma	função.
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