
Disciplina:	Educação	Tecnológica

Nível de proficiência Nível de proficiência Nível de proficiência Nível de proficiência Nível de proficiência 
 E D C  B A

Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho 
Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom

Escassas vezes identifica as 
origens e propriedades dos 

materiais.

Distingue, ainda com 
dificuldade, as fases de 

realização de um projecto: 
identificação, pesquisa, 
realização e avaliação.

Distingue as fases de 
realização de um projecto: 

identificação, pesquisa, 
realização e avaliação.

Distingue, com 
facilidade, as fases de 

realização de um 
projecto: identificação, 
pesquisa, realização e 

avaliação.

Distingue, com mérito, as 
fases de realização de um 

projecto: identificação, 
pesquisa, realização e 

avaliação.

Escassas vezesreconhece os 
processos de transformação 

das principais matérias 
primas

Identifica, ainda com 
dificuldades, e representa as 

necessidades e
oportunidades tecnológicas 

decorrentes da
observação e investigação de 

contextos sociais e
comunitários.

Identifica e representa as 
necessidades e

oportunidades tecnológicas 
decorrentes da

observação e investigação de 
contextos sociais e

comunitários.

Identifica, com 
facilidade,  e representa 

as necessidades e
oportunidades 

tecnológicas decorrentes 
da

observação e 
investigação de 

contextos sociais e
comunitários.

Identifica, com distinção, e 
representar as necessidades 

e
oportunidades tecnológicas 

decorrentes da
observação e investigação 

de contextos sociais e
comunitários.
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Critérios de Avaliação (Níveis de Desempenho)

Ciclo	de	ensino:	2º	ciclo Ano	de	escolaridade:	6º	ano

Níveis de desempenho – descritores
Os níveis de desempenho estão inclusos uns nos outros

Domínio Subdomínio
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Escassas vezes identifica 
alterações no meio ambiente 

determinadas pela ação 
humana

Identifica, ainda com 
dificuldade, requisitos 

técnicos, condicionalismos e
recursos para a 

concretização de projetos

Identifica requisitos 
técnicos, condicionalismos e

recursos para a 
concretização de projetos

Identifica, com 
facilidade, requisitos 

técnicos, 
condicionalismos e

recursos para a 
concretização de 

projetos

Identifica, com distinção, 
requisitos técnicos, 
condicionalismos e

recursos para a 
concretização de projetos
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D

is
cu

rs
o Reconhece , raramente, 

diversos tipos de 
movimentos.

Conhece, ainda que com 
dificuldade, diversos tipos 

de movimentos.

Conhece diversos tipos de 
movimentos

Com facilidade, conhece 
diversos tipos de 

movimentos.

Conhece,  com distinção, 
diversos tipos de 

movimentos

Raramente reconhece 
operadores mecânicos de 

transmissão e de 
transmissão do movimento.

Reconhece com 
difuculdades operadores 

mecânicos de transmissão e 
de transmissão do 

movimento.

Reconhece operadores 
mecânicos de transmissão e 

de transmissão do 
movimento.

Reconhece  com 
facilidade operadores 

mecânicos de 
transmissão e de 
transmissão do 

movimento.

Reconhece com mérito 
operadores mecânicos de 

transmissão e de 
transmissão do movimento.

Não domina a representação 
esquemática como registo 

de informação, 
desenvolvendo  também 

investigação.

Domina, ainda que com 
dificuldade,  a representação 

esquemática como registo 
de informação, 

desenvolvendo  também 
investigação.

Domina a representação 
esquemática como registo 

de informação, 
desenvolvendo  também 

investigação.

Domina, com facilidade, 
a representação 

esquemática como 
registo de informação, 

desenvolvendo  também 
investigação.

Domina  com mérito a 
representação esquemática 

como registo de informação, 
desenvolvendo  também 

investigação.

Não distingue  a linguagem 
dos processos de utilização, 
de fabrico e de construção.

Distingue, ainda com 
dificuldade,   a linguagem 

dos processos de utilização, 
de fabrico e de construção.

Distingue  a linguagem dos 
processos de utilização, de 

fabrico e de construção.

Distingue, com 
facilidade,   a linguagem 

dos processos de 
utilização, de fabrico e 

de construção.

Distingue, com mérito,   a 
linguagem dos processos de 

utilização, de fabrico e de 
construção.
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Não domina procedimentos 
sistemáticos e 

metodológicos, tais como 
desenvolver ações 

orientadas para experiências 
distinguir recursos e 

tecnologias
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Comunica, com distinção, 
através do desenho, formas 

de
representação gráfica das 

ideias e soluções,
utilizando: esquemas, 

codificações e simbologias

Comunica, ainda com 
dificuldade através do 
desenho, formas de

representação gráfica das 
ideias e soluções,

utilizando: esquemas, 
codificações e simbologias

Comunica, através do 
desenho, formas de

representação gráfica das 
ideias e soluções,

utilizando: esquemas, 
codificações e simbologias

Comunica, com 
facilidade, através do 
desenho, formas de

representação gráfica 
das ideias e soluções,
utilizando: esquemas, 

codificações e 
simbologias



Raramente compreende 
processos técnicos de 

fabrico e de construção.

Compreende, ainda com 
dificuldades,processos 
técnicos de fabrico e de 

construção.

Compreende processos 
técnicos de fabrico e de 

construção.

Compreende, com 
facilidade, processos 

técnicos de fabrico e de 
construção.

Compreende, com mérito, 
processos técnicos de 

fabrico e de construção.

Nunca / raramente o 
reconhece conceito, história 

e os tipos de estruturas, 
distinguindo entre naturais 
e artificais, fixas ou móveis.

Algumas vezes reconhece 
conceito, história e os tipos 
de estruturas, distinguindo 
entre naturais e artificais, 

fixas ou móveis.

Reconhece conceito, história 
e os tipos de estruturas, 

distinguindo entre naturais e 
artificais, fixas ou móveis.

Reconhece, com 
facilidade, conceito, 
história e os tipos de 

estruturas, distinguindo 
entre naturais e artificais, 

fixas ou móveis.

Reconhece, com mérito, 
conceito, história e os tipos 
de estruturas, distinguindo 
entre naturais e artificais, 

fixas ou móveis.

Raras vezes consegue  
explorar as estruturas no 

âmbito da forma e da 
função

Algumas vezes consegue  
explorar as estruturas no 

âmbito da forma e da 
função.

Explora as estruturas no 
âmbito da forma e da 

função.

Consegue   com 
facilidade explorar as 

estruturas no âmbito da 
forma e da função

Consegue, com mérito,  
explorar as estruturas no 

âmbito da forma e da 
função

Raramente tem o domínio 
de atividades coordenadas e 
interligadas para a realização 

de um objetivo.

Domina , com dificuldades, 
atividades coordenadas e 

interligadas para a realização 
de um objetivo.

Domina atividades 
coordenadas e interligadas 

para a realização de um 
objetivo.

Domina  com facilidade 
atividades coordenadas 

e interligadas para a 
realização de um 

objetivo.

Domina, com excelência, 
atividades coordenadas e 

interligadas para a realização 
de um objetivo.
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Não utiliza a comunicação 
orientada para a 

demonstração de factos e 
acontecimentos, que 

enunciam relações de causa 
e efeito.
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Domina com mérito a 
comunicação orientada para 
a demonstração de factos e 

acontecimentos, que 
enunciam relações de causa 

e efeito.

Utiliza, ainda com 
dificuldades, a comunicação 

orientada para a 
demonstração de factos e 

acontecimentos, que 
enunciam relações de causa 

e efeito.

Domina a comunicação 
orientada para a 

demonstração de factos e 
acontecimentos, que 

enunciam relações de causa 
e efeito.

Domina com facilidade a 
comunicação orientada 
para a demonstração de 
factos e acontecimentos, 
que enunciam relações 

de causa e efeito.


