Escola Básica e Secundária da Povoação

Educação Tecnológica
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – 3º CICLO
Atendendo que a avaliação deve considerar os processos de aprendizagem, o contexto em que a mesma se
desenvolve, as competências no domínio das atitudes e valores, nas metas/domínios
aptidões/capacidades/conhecimentos. Considerando que a avaliação deve ser contínua, formativa e
global, foram estipulados e uniformizados na disciplina de Educação Tecnológica, os seguintes critérios de
atuação em relação à avaliação.
DOMINIO CAPACIDADES E CONHECIMENTOS (90%)

SABER FAZER

CRITÉRIOS

INDICADORES

. Aprende e aplica os saberes técnicos e tecnológicos e princípios de
funcionamento de um objeto técnico;
. Articula saberes e conhecimentos para compreender
Aquisição e
uma situação ou problema;
aplicação de
saberes técnicos . Usa adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber para se
expressar;
e tecnológicos
. Pesquisa, seleciona e organiza informação em função das
necessidades ou problemas a resolver e respetivos contextos;
. Elabora projetos através de esboços e esquemas gráficos, aplicando
Capacidade de os conhecimentos adquiridos;
criar projetos
. Elabora e confronta diferentes estudos para o mesmo problema, de
de natureza
modo a tomar as decisões adequadas;
diversa
. Revela espírito criativo na elaboração de projetos;

Capacidade
de executar
projetos
diversos

Domínio de
técnicas e
procedimentos

Representa graficamente e com rigor o projeto escolhido;
. Organiza e executa, sequencial e corretamente, as diversas fases do
projeto;
. Articula livremente e com originalidade os diferentes estudos do
projeto tendo em conta a evolução do mesmo;
. Conhece, compreende e aplica conceitos e terminologia específica da
disciplina (projetos individuais /grupo; trabalhos teóricos / escritos;
fichas de trabalho; fichas de avaliação, …);
. Demonstra espírito criativo e sentido estético na execução dos
projetos;
. Seleciona e aplica técnicas e materiais tendo em atenção as suas
caraterísticas e a sua finalidade;
. Seleciona e utiliza os equipamentos/ferramentas/utensílios de acordo
com as técnicas e os materiais a trabalhar;
. Aplica com criatividade, as técnicas escolhidas;
. Executa os trabalhos de acordo com o projeto e apresentação
cuidada;
. Respeita as normas básicas de higiene e segurança no trabalho.

PONDERAÇÃO
%

15%

25%

90%

25%

25%

DOMINIO DAS ATITUDES E VALORES (10%)
CRITÉRIOS
Interesse/Participação
Cooperação/

ABER SER

Sociabilidade
Autonomia

Responsabilidade
Comportamento
Material
Avaliação

PONDERAÇÃO
INDICADORES
%
. Participa ativa e espontaneamente nas atividades
interpessoais e de grupo, respeitando as regras e critérios de
atuação, de convivência e de trabalho;
. É persistente e empenhado em concluir os trabalhos
5%
propostos/ultrapassar as dificuldades;
. Realiza tarefas/ atividade com autonomia;
. Procura investigar em várias fontes;
. Contribui com estratégias inovadoras/diversificadas para a
consecução dos trabalhos;
. Participação efetiva (assíduo e pontual);
. Realiza os trabalhos e cumpre com os prazos estabelecidos;
10
%
. Mostra responsabilidade nos seus atos;
. Revela cuidado na organização, planificação e apresentação
dos trabalhos/materiais (portefólio, dossier, projetos,…);
. Cumpre e respeita as regras e normas estabelecidas, dentro
5%
e fora da sala de aula, em tempo de convivência e de
trabalho;
. Traz os materiais solicitados/necessários para as aulas;
. Preserva os espaços/ equipamentos/ materiais;
. Avalia o seu trabalho realizado e aplica os parâmetros
propostos e tidos em conta na execução dos
trabalhos/projetos.

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:
- Avaliação diagnóstica (a cargo de cada professor);
- Trabalhos propostos e executados nas aulas com avaliação formativa e sumativa;
- Participação contínua nos trabalhos práticos e de grupo;
- Testes de avaliação sumativa, fichas de trabalho, trabalhos escritos/práticos.

Terminologia de
classificação:

Nível

Percentagem %

Designação

1

0% - 19%

Muito Insuficiente (MI)

2

20% - 49%

Insuficiente (I)

3

50% - 69%

Suficiente (S)

4

70% - 89%

Bom (B)

5

90% - 100%

Muito Bom (MB)

O(s) professor(s): __________________ _______________________
Data: ____/____/_______
Tomei conhecimento dos critérios de avaliação da disciplina ET: Enc. de Educação: _______________________

