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Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Santiago do Cacém 

        Escola Básica Prof. Arménio Lança, Alvalade do Sado, Santiago do Cacém (sede) 
(1509985) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 5.º ANO 

Domínios Cognitivo 
e Técnico 

Parâmetros de Avaliação 
Contributos 
Perfil Aluno 

Ponderação 
% 

Instrumentos de Avaliação 

CONHECIMENTOS 
(Saber) 

- Evidencia aptidões intelectuais e 
cognitivas 

A, B, C; D; F; H; I; 
 
a; b; c; d; 

27% 

30% 

Registos: 
Grelhas de Observação 

Grelhas de Avaliação 
Processo: 

Observação direta de todo o 
material produzido ao longo do 

ano (esboços, esquemas, 
amostras, projetos, etc.); 

Avaliação continua, feita pelos 
alunos, através da permanente 

auto/hetero - análise critica 
Produtos: 

Fichas de trabalho/Avaliação 
Planos de trabalho 

Estudos gráficos 
Produtos finais – Bidimensionais 

e/ou tridimensionais 
Debates: 

Apresentação oral dos trabalhos 
Auto e heteroavaliação 

(A classificação assentará na 
avaliação do processo e do 

produto final) 

- Conhece elementos da 
linguagem tecnológica 

- Sabe ler e interpretar 
documentos técnicos simples 

- Conhece diferentes formas de 
representação gráfica 

- Conhece meios de comunicação 
e materiais adequados 

- Fundamenta ideias e opções 

- Interioriza conceitos 
tecnológicos 

- Compreensão e expressão em 
língua portuguesa 

3% 

CAPACIDADES 
(Saber Fazer) 

- Aplica conhecimentos 
anteriormente adquiridos 

C; D;F; H; I; 
 
a; b; c; d; 
 

 
 
 

43% 
 
 

45% 

- É rigoroso na execução das 
tarefas 

- Manuseia corretamente 
ferramentas e materiais 

- Utiliza adequadamente 
instrumentos de medida 

- Aplica as técnicas selecionadas 

- Comunica as soluções através de 
gráficos e esquemas 

- Aplica os elementos da 
linguagem tecnológica 

- Regista graficamente as ideias 
de forma organizada 

- Aplica conceitos na resolução de 
novos problemas. 

- Aplica as TIC. 2% 

Domínio Sócio 
afetivo 

Material 

C; D;F; H; I; 
 
a; b; c; d; 

4% 

25% 
Grelhas de registo de 

observação direta. 
Auto e heteroavaliação 

Comportamento / Atitude 7% 

Cooperação 5% 

Trabalhos e tarefas propostas 6% 

Autonomia 3% 
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*Os referenciais do domínio socioafetivo são avaliados da seguinte forma: 

PARÂMETROS INDICADORES DE MEDIDA 

PONDERAÇÃO (%) 

Por 

indicador 

Por 

parâmetro 
Total 

 

Material 

 

1. O aluno não dispôs do material necessário 4 ou mais vezes, 

ao longo do período. 
0 

4 

25 

2. O aluno não dispôs do material necessário 1 a 3 vezes, ao 

longo do período. 
2 

3. O aluno dispôs sempre do material necessário, ao longo do 

período. 
4 

 

Comportamento / 

Atitude 

 

1. O aluno tem sempre comportamentos inadequados à sala de 

aula e uma atitude passiva face as atividades desenvolvidas. 
0 

7 

2. O aluno tem muitas vezes comportamentos inadequados à 

sala de aula apesar de, pontualmente, intervir ativamente nas 

atividades desenvolvidas. 

2 

3. O aluno tem por vezes comportamentos inadequados à sala de 

aula apesar de intervir ativamente nas atividades desenvolvidas 

ou  O aluno revela um comportamento adequado à sala de aula 

mas assume uma atitude passiva face às atividades 

desenvolvidas. 

3 

4. O aluno revela um comportamento adequado à sala de aula e, 

regularmente, intervém nas atividades propostas. 
4 

5. O aluno tem sempre um comportamento adequado à sala de 

aula e intervém sempre de forma ativa nas atividades 

desenvolvidas. 

7 

 

Cooperação  

 

 

1. O aluno nunca ou raramente assume uma atitude cooperante 

com o docente ou os colegas.  
0-1 

5 
2. O aluno coopera com o docente e com os colegas 

regularmente.  
3 

3. O aluno assume uma atitude cooperante, quase sempre ou 

sempre, com o docente e os colegas.  
5 

Tarefas e trabalhos 

propostos  

 

1. Não cumpriu as tarefas/trabalhos propostos 4 ou mais vezes, 

por período.  
0 

6 2. Não cumpriu as tarefas/trabalhos propostos de 1 a 3 vezes, 

por período.  
3 

3. Cumpriu sempre as tarefas/trabalhos propostos, no período.  6 

Autonomia  

 

1. O aluno não realiza as atividades sem o apoio do professor 

ou de um colega.  
0 

3 

2. O aluno realiza pontualmente as atividades sem o apoio do 

professor ou de um colega.  
1 

3. O aluno geralmente realiza as atividades sem o apoio do 

professor ou de um colega.  
2 

4. O aluno realiza sempre as atividades sem o apoio do 

professor ou de um colega.  
3 

 


