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Tema/Assunto

Comunicação
Tecnológica

Medida

Tecnologia
(Objeto Técnico)

Energia

. Identificar vocabulário específico da
área tecnológica.
. Interpretar instruções e esquemas
gráficos/técnicos.
. Dominar a comunicação como um
processo de organização de factos.
. Reconhecer tipos de grandeza e
respetivos instrumentos de medição.
. Discriminar a conveniência de
medições rigorosas na execução de
trabalhos.
. Dominar a representação como
instrumento de exposição rigorosa.
. Identificar o conceito de tecnologia e
diferenciá-lo da noção de técnica.
.Distinguir contextos históricos de
evolução da tecnologia.
.Definir o conceito de objeto técnico.
.Distinguir a evolução histórica de alguns
objetos técnicos e a sua repercussão na
evolução da sociedade
. Identificar os principais recursos e
fontes de energia.
.Reconhecer o impacto social e
ambiental da exaustão das fontes
energéticas naturais.
. Reconhecer diversos processos de
produção de energia.
.Utilizar operadores elétricos na
construção de circuitos elétricos
simples.

Aprendizagens Essenciais
Conhecimentos, capacidades, atitudes

-Distinguir as fases de realização de um projeto
- Identificar requisitos técnicos e recursos para a concretização
de projetos.
- Comunicar, através do desenho, formas de representação
gráfica das ideias e soluções, utilizando: esquemas, codificações
e simbologias
-Diferenciar modos de produção artesanal, industrial.
-Compreender a importância dos objetos técnicos face às
necessidades humanas.
-Produzir artefactos e objetos, adequando os meios materiais e
técnicos à ideia ou intenção expressa.
- Apreciar as qualidades dos materiais (físicas, mecânicas e
tecnológicas).
- Investigar, através de experiências simples, algumas
características de materiais comuns (dureza, flexibilidade,
resistência, elasticidade, plasticidade).
- Manipular operadores tecnológicos de acordo com as suas
funções
-Criar soluções tecnológicas através da reutilização ou reciclagem
de materiais, tendo em atenção a sustentabilidade ambiental.
- Utilizar as principais técnicas de transformação dos materiais
usados
-Identificar fontes de energia e os seus processos de
transformação
-Colaborar nos cuidados com o seu corpo e no cumprimento de
normas de higiene e segurança na utilização de recursos
tecnológicos.
-Reconhecer o potencial tecnológico dos recursos do meio
ambiente, explicitando as suas funções, vantagens e impactos
-Compreender a evolução dos artefactos e objetos,
estabelecendo relações entre o presente e o passado.

Domínios

• Processos
Tecnológicos

Descritores do Perfil dos
Alunos

1- Conhecedor/
sabedor/ culto/
informado (A, B, G, I, J)
2- Criativo (A, C, D, J)
3- Crítico/ Analítico (A, B,
C, D, G)

4- Indagador/
investigador (C, D, F, H, I)
5- Respeitador da
diferença do outro (A, B,
• Recursos e
utilizações
tecnológicas

E, F, H)

6-Sistematizador/
organizador (A, B, C, I J)
7- Questionador (A, F, G, I, J)
8- Comunicador (A, B, D, E, H)
9- Autoavaliador

Avaliação
Forma:
Avaliação Diagnóstica
Avaliação Sumativa
Avaliação Formativa
Autoavaliação
Hetero-Avaliação
Observação Direta

Instrumentos:
Projetos de trabalho
Trabalhos realizados
Fichas de Trabalho
Memórias descritivas

(transversal)

10- Participativo/
colaborador (B, C, D, E, F)
11- Responsável/
autónomo (C, D, E, F, G, I, J)
12- Cuidador de si e do
outro (B, E, F,G)

• Tecnologia e
sociedade

Nota: Dado o caráter flexível do Programa Curricular de EVT (ainda em vigor), os conteúdos serão lecionados em função da especificidade de cada unidade de trabalho e das características das turmas.
Setembro 2018

Áreas de competência
A - Linguagens e textos;
B - Informação e comunicação;
C - Raciocínio e resolução
problemas;

D - Pensamento crítico e pensamento
criativo;
de E - Relacionamento interpessoal;
F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia;

G - Bem-estar, saúde e ambiente;
H - Sensibilidade estética e artística;
I - Saber científico, técnico e
tecnológico;

J - Consciência e domínio do corpo)

