Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté
Escola Básica Carlos Gargaté
Departamento de Ciências Exatas e Experimentais
Disciplina: Educação Tecnológica 3º Ciclo

7º Ano

Ano Letivo 2021/2022

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

OBJETIVOS GERAIS

PROJETO

Elaborar um projeto, organizando a informação
e aplicando técnicas de desenho técnico.

(20%)

AVALIAÇÃO

Expressar-se corretamente.
Utilizar corretamente as TIC.

PRÁTICA OPERATIVA
(60%)

Construir e produzir objetos aplicando as
técnicas selecionadas;

Observação direta –
através de uma grelha de
registo de observação:

Selecionar as ferramentas/ equipamentos e os
materiais adequados;

- Pesquisa;

Cumprir as tarefas propostas nos prazos
estabelecidos;
Cumprir as regras de higiene e segurança

TÉCNICA
(20%)

Reconhecer e selecionar a técnica adequada
para a construção do seu objeto;
Utilizar e manipular as ferramentas e os
equipamentos adequados aos materiais
específicos;
Cumprir as regras de higiene e segurança

COMPONENTE DO CURRÍCULO DE CARÁTER TRANSVERSAL / EDUCAÇÃO
PARA A CIDADANIA
RELACIONAMENTO
Coopera com o grupo | É cordial com o
INTERPESSOAL
grupo
CUMPRIMENTO DE REGRAS

Cumpre regras

RESPONSABILIDADE

Tem o material necessário | Realiza as
atividades propostas | É assíduo | É
pontual | Cumpre prazos

AUTONOMIA

Identifica situações problemáticas | Propõe
soluções | Opta por soluções adequadas |
Emite opiniões fundamentadas | Gere
adequadamente as tarefas

PARTICIPAÇÃO

Participa adequadamente

- Aquisição de conceitos;
- Processos de trabalho
adotado;
- Técnicas utilizadas;
- Valores e atitudes
Trabalhos práticos
individuais
Auto e heteroavaliação

Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté
Escola Básica Carlos Gargaté
Departamento de Ciências Exatas e Experimentais
Disciplina: Educação Tecnológica 3º Ciclo

8º Ano

Ano Letivo 2021/2022

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

OBJETIVOS GERAIS

PROJETO

Elaborar um projeto, organizando a informação
e aplicando técnicas de desenho técnico.

(20%)

AVALIAÇÃO

Expressar-se corretamente.
Utilizar corretamente as TIC.

PRÁTICA OPERATIVA
(60%)

Construir e produzir objetos aplicando as
técnicas selecionadas;

Observação direta –
através de uma grelha de
registo de observação:

Selecionar as ferramentas/ equipamentos e os
materiais adequados;

- Pesquisa;

Cumprir as tarefas propostas nos prazos
estabelecidos;
Cumprir as regras de higiene e segurança

TÉCNICA
(20%)

Reconhecer e selecionar a técnica adequada
para a construção do seu objeto;
Utilizar e manipular as ferramentas e os
equipamentos adequados aos materiais
específicos;
Cumprir as regras de higiene e segurança

COMPONENTE DO CURRÍCULO DE CARÁTER TRANSVERSAL / EDUCAÇÃO
PARA A CIDADANIA
RELACIONAMENTO
Coopera com o grupo | É cordial com o
INTERPESSOAL
grupo
CUMPRIMENTO DE REGRAS

Cumpre regras

RESPONSABILIDADE

Tem o material necessário | Realiza as
atividades propostas | É assíduo | É
pontual | Cumpre prazos

AUTONOMIA

Identifica situações problemáticas | Propõe
soluções | Opta por soluções adequadas |
Emite opiniões fundamentadas | Gere
adequadamente as tarefas

PARTICIPAÇÃO

Participa adequadamente

- Aquisição de conceitos;
- Processos de trabalho
adotado;
- Técnicas utilizadas;
- Valores e atitudes
Trabalhos práticos
individuais
Auto e heteroavaliação

Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté
Escola Básica Carlos Gargaté
Departamento de Ciências Exatas e Experimentais
Disciplina: Educação Tecnológica 3º Ciclo

9º Ano

Ano Letivo 202021/2022

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO

DOMÍNIOS

OBJETIVOS GERAIS

PROJETO

Elaborar um projeto, organizando a informação
e aplicando técnicas de desenho técnico.

(20%)

AVALIAÇÃO

Expressar-se corretamente.
Utilizar corretamente as TIC.

PRÁTICA OPERATIVA
(60%)

Construir e produzir objetos aplicando as
técnicas selecionadas;

Observação direta –
através de uma grelha de
registo de observação:

Selecionar as ferramentas/ equipamentos e os
materiais adequados;

- Pesquisa;

Cumprir as tarefas propostas nos prazos
estabelecidos;
Cumprir as regras de higiene e segurança

TÉCNICA
(20%)

Reconhecer e selecionar a técnica adequada
para a construção do seu objeto;
Utilizar e manipular as ferramentas e os
equipamentos adequados aos materiais
específicos;
Cumprir as regras de higiene e segurança

COMPONENTE DO CURRÍCULO DE CARÁTER TRANSVERSAL / EDUCAÇÃO
PARA A CIDADANIA
RELACIONAMENTO
Coopera com o grupo | É cordial com o
INTERPESSOAL
grupo
CUMPRIMENTO DE REGRAS

Cumpre regras

RESPONSABILIDADE

Tem o material necessário | Realiza as
atividades propostas | É assíduo | É
pontual | Cumpre prazos

AUTONOMIA

Identifica situações problemáticas | Propõe
soluções | Opta por soluções adequadas |
Emite opiniões fundamentadas | Gere
adequadamente as tarefas

PARTICIPAÇÃO

Participa adequadamente

- Aquisição de conceitos;
- Processos de trabalho
adotado;
- Técnicas utilizadas;
- Valores e atitudes
Trabalhos práticos
individuais
Auto e heteroavaliação

