
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANSELMO DE ANDRADE  
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES - Grupo 240 

Critérios de avaliação 

Disciplina: ET – 5.º ano                                                                                                                                                               2016/2017 

Domínios Unidade/Tema Metas gerais/ Específicas Instrumentos de Avaliação Ponderação 

1. Identificar o papel da 

tecnologia e do objeto 

técnico, enquanto processo 

tecnológico 

 

2. Reconhecer a 

conveniência de medições 

rigorosas, na recolha de 

informação e na execução 

de trabalhos. 

 

3. Reconhecer e aplicar os 

princípios da comunicação 

tecnológica, no âmbito do 

encadeamento da 

informação.  

 

4. Identificar e distinguir as 

principais fontes de 

energia, bem como os 

processos de  

produção e de 

transformação de energia. 

1.1: Identificar o conceito de tecnologia e diferenciá-lo da noção de técnica. 
1.2: Reconhecer contextos históricos de evolução da tecnologia e a sua influência no ambiente natural, 
humano e construído. 
1.3: Conhecer a evolução histórica de alguns objetos técnicos e a sua repercussão na evolução da 
sociedade. 
1.4:Reconhecer e identificar a influência dos objetos e sistemas tecnológicos, como resposta às 
necessidades humanas. 
1.5: Explorar objetos técnicos do quotidiano, analisando a relação forma/ função, o seu funcionamento, 
técnicas de fabrico e métodos de produção. 
 
2.1:Reconhecer a existência de diversos tipos de grandeza (comprimento, ângulo, massa, tempo, 
temperatura) e respetivos instrumentos de medição (régua graduada, transferidor, balança, relógio, 
termómetro). 
2.2: Reconhecer a conveniência das medições rigorosas, bem como a relação entre qualidade do 
instrumento de medida e previsão do erro 
2.3:Utilizar com rigor unidades de medida e instrumentos de medição em função das grandezas que se 
pretendem determinar.3.1: Reconhecer e distinguir processos, ferramentas e etapas necessárias à 
utilização, fabricação e construção 
 
3.1:Conhecer diverso vocabulário específico da área tecnológica, utilizando-o para comunicar ideias e 
opiniões. 
3.2: Interpretar instruções e esquemas gráficos/técnicos. 
3.3: Analisar objetos técnicos, sendo capaz de decompor e compreender a função das suas partes. 
3.4: Elaborar instruções e esquemas gráficos/técnicos utilizando sistemas de representação, 
codificações e simbologias técnicas.* 
 
4.1:Distinguir e identificar recursos naturais (carvão, petróleo, vento, água, etc.) aplicados na produção 
de energia. 
4.2:Enumerar diferentes fontes de energia (renováveis e não renováveis) e o impacto social e ambiental 
da exaustão das fontes energéticas  
naturais. 
4.3: Analisar os diversos processos de produção de energia (sol, vento, desníveis de água, 
combustível, etc.). 
4.4: Reconhecer os diversos processos de transformação de energia (mecânica, eletroquímica, 
eletromagnética). 
4.5:Distinguir e utilizar operadores elétricos na construção de circuitos elétricos simples e no 

Trabalhos práticos individuais ou de grupo 

- Domínio de Materiais, Instrumentos e 

Suportes  

 Criatividade/Originalidade 

Organização/Método 

Aplicação de conhecimentos adquiridos em 

novas situações 

Aplicação da metodologia utilizada e da 

evolução do processo criativo. 

Relatórios e outros registos escritos (fichas de 

trabalho, caderno diário, testes., trabalhos de 

casa, participação oral) 

 

 

 

20% 

 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

20% 

 

20% 

 



Ponderação desenvolvimento de projectos. 
 
Relatórios, trabalhos de casa, participação em exposições, etc 

 

5% 

Atitudes 

Competências 

Sociais 

 

14.1-Participaçao/cooperação 
 
 
 
 
14.2-Cumprimento de normas 

 
 
 

 
14.3-Responsabilidade 
 
 
14.4-Autonomia/iniciativa 

 Participa nas atividades  

 Cooperação com os colegas 

 Cumprimento do regulamento interno 

  

 Respeito das normas de higiene e 

segurança 

 Respeito pelos outros 

 

 Assíduo e pontual 

 Apresentação dos materiais 

necessários 

 

 Autonomia na realização de tarefas 

 Espírito de iniciativa 

4% 

 

4% 

4% 

3% 

15% 

A avaliação é um processo contínuo. A classificação a atribuir no final do 2º período englobará as classificações dos 1º e 2º períodos com peso igual. O 3.º período será o 
resultado da média aritmética dos três períodos letivos. 
 
Para além dos conteúdos da disciplina (definidos pelas metas curriculares nacionais), propõe-se o desenvolvimento de determinadas características num aluno do 2.º Ciclo 
que no final deverá ser capaz de: 

 Manifestar interesse e curiosidade na resolução das propostas, articulando saberes e conhecimentos adquiridos de forma adequada, intervindo oportunamente por 

iniciativa própria ou por orientação; 

  Comunicar com uso adequado de diferentes linguagens culturais, tecnológicas e artísticas; 

 Participar de forma ativa, empenhada e organizada nas atividades letivas, expressando dúvidas e dificuldades, demonstrando persistência, iniciativa e criatividade; 

 Aplicar, corretamente, a língua portuguesa para comunicar de forma adequada. 

 Aplicar métodos de trabalho, organizando os materiais necessários de acordo com as atividades, respeitando normas de higiene e segurança pessoal e coletiva; 

 Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em conhecimento; 

 Ser autónomo na adoção de estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões. 

 Participar em atividades interpessoais e de grupo, respeitando regras, critérios de atuação, de convivência e de trabalho em vários contextos, manifestando sentido 

de responsabilidade e respeito pelo seu trabalho e pelo dos outros. 

 Manifestar atitudes de entreajuda e de solidariedade; 

  Manifestar atitudes de responsabilidade e postura ativa face à preservação do ambiente 

 

Almada, 19 Setembro 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


