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Critérios de Avaliação1 – Educação Tecnológica / 2.º ciclo 
 

DOMÍNIOS/ 

TEMAS2 

 
CRITÉRIOS  

PERFIL DE APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS PROCESSOS DE 
RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIAS  

DO PASEO 

Processos 
Tecnológicos 

40% 
 
 
 
 

Recursos 
e 

utilizações 
Tecnológicas 

40% 
 
 
 
 

Tecnologia 
e 

sociedade 
20% 

Aquisição/ 
Aplicação   
 
 
Adequação/ 
Correção 
 
 
Domínio 
(materiais e 
técnicas)  
 
Criatividade  
 
Participação 
 
Responsabilida
de  

Nível 5 
Adquire plenamente todos os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais (Fenómenos científicos e técnicos; 
Linguagens e símbolos associados à tecnologia; processos e fenómenos científicos e tecnológicos; investigação e experimentação; 
Hábitos de planeamento das etapas do trabalho; Manipular e manusear materiais e instrumentos; Executar operações técnicas; 
Conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais).  
Aplica, de forma adequada, os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-
problema. 
Relaciona, sempre de forma eficaz, todos os conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva 
interdisciplinar. 
Manuseia sempre os materiais com rigor técnico.  

Realiza corretamente todas as tarefas.  

Trabalho de pesquisa 
(rubrica)  
e ou  
Trabalho de projeto 
(rubrica) 
 
Grelha de auto e 
heteroavaliação 
 
Apresentação oral do 
trabalho de pesquisa/ 
trabalho de projeto 
(rubrica) 
 
Trabalho artístico/ 
Tarefa geométrica 

 (rubrica) 
 
Organização do 
caderno/Portefólio 
 
Trabalho do aluno em 
sala de aula (rubrica)  

B- Informação e 
comunicação 
C - Raciocínio e 
resolução de 
problemas 
D - Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo 
E-Relacionamento 
Interpessoal 
F-Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia; 
 H - Sensibilidade 
estética e artística;  
I - Saber científico, 
técnico e 
tecnológico 

Nível 4    

Nível 3    
Adquire a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais (Fenómenos científicos e técnicos; Linguagens 
e símbolos associados à tecnologia; processos e fenómenos científicos e tecnológicos; investigação e experimentação; Hábitos de 
planeamento das etapas do trabalho; Manipular e manusear materiais e instrumentos; Executar operações técnicas; Conhecimentos 
técnicos, científicos e socioculturais). 
Aplica a maioria dos conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
Relaciona alguns conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Manuseia, por vezes, os materiais com rigor técnico.   

Realiza a maioria das tarefas de forma correta.  

Nível 2 
Nível 1 
Nunca adquire os conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais (Fenómenos científicos e técnicos; Linguagens e 
símbolos associados à tecnologia; processos e fenómenos científicos e tecnológicos; investigação e experimentação; Hábitos de 
planeamento das etapas do trabalho; Manipular e manusear materiais e instrumentos; Executar operações técnicas; Conhecimentos 
técnicos, científicos e socioculturais). 
Não aplica conhecimentos e conceitos previstos nas Aprendizagens Essenciais para resolução de situações-problema. 
Não consegue relacionar conhecimentos e conceitos, de um modo horizontal e vertical, assim como numa perspetiva interdisciplinar. 
Não manuseia os materiais com rigor técnico.   

Não realiza corretamente as tarefas.  

 


