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DISCIPLINA  ANO  DEPARTAMENTO  ANO LETIVO 

Tecnologia e 

Processos  
10º, 11º e 12º anos 

 

Tecnologias do Ensino 

Secundário  
2022/2023 

 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

 

1. COMPETÊNCIAS GERAIS 
 

O aluno deverá ser capaz de: 

- Desenvolver a prática de pesquisa informática, aperfeiçoando o raciocínio crítico, a seleção criteriosa e o 

tratamento da informação recolhida; 

- Usar a terminologia científica apropriada nas suas intervenções técnicas e científicas; 

- Compreende e interpreta corretamente as normas técnicas e a legislação, aplicáveis no âmbito da sua 

atividade; 

- Entender o comportamento dos materiais sujeitos a solicitações diversas, agindo em conformidade; 

- Recorrer a métodos avançados de produção, nomeadamente na área do controlo numérico e da produção 

assistida por computador; 

- Contribuir para o aumento da produtividade e da qualidade dos serviços prestados; 

- Adquirir o domínio de conhecimentos, competências e técnicas diversificadas, de modo a formar um perfil 

facilitador do acesso à vida ativa, especialmente no âmbito da sua área de especialização; 

- Desenvolver o respeito pelas regras e o exercício de comportamentos de higiene, segurança e proteção 

ambiental. 

 

2. DOMÍNIOS ESPECÍFICOS / TEMAS 

 

DOMÍNIOS 

ESPECÍFICOS 
TEMAS PONDERAÇÃO 

Apropriação e reflexão 

(análise) 
Módulo 1 – Metrologia 

Módulo 2 – Tecnologia dos Materiais 

Módulo 3 – Mecânica dos Materiais 

Módulo 4 – Processos de Fabrico 

Módulo 5 – Corrosão, Atrito e Lubrificação 

Módulo 6 – Transmissão e Transformação de 

Movimento 

Módulo 7 – Tratamento dos Metais 

Módulo 8 – Pneumática e Hidráulica 

Módulo 9 – Processos de Acabamento 

33,3% 

Interpretação e 

comunicação (análise) 
33,3% 

Criação (síntese) 33,3% 

Total  100% 
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3. NÍVEIS E DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

DESCRITORES 

Módulo 1- Metrologia 
- Toma conhecimento do Subsistema Nacional de Metrologia; 
- Toma conhecimento das normas utilizadas no âmbito da Metrologia; 
- Identifica e caracteriza o conceito e o domínio de atividade da metrologia; 
- Identifica e caracteriza os termos fundamentais e gerais do vocabulário internacional de metrologia; 
- Distingue os conceitos de unidade, grandeza e dimensão; 
- Distingue os conceitos de medir, verificar, medição direta, medição indireta e medição por estimativa; 
- Identifica os diferentes sistemas de unidades utilizados em metrologia; 
- Reconhece as unidades de base, as unidades suplementares e as unidades derivadas do Sistema 
Internacional de Unidades; 
- Identifica os múltiplos e submúltiplos, bem como os respetivos símbolos e prefixos; 
- Procede à conversão de unidades de sistemas diferentes; 
- Identifica os instrumentos de medição mais utilizados em cada tipo de grandeza; 
- Utiliza corretamente os instrumentos de medição; 
- Identifica as principais qualidades dos instrumentos de medição; 
- Identifica os principais fatores geradores de erro numa medição; 
- Efetua medições com instrumentos de leitura direta e escala auxiliar (nónio); 
- Deteta a necessidade de calibrar os instrumentos de medição; 
- Classifica os equipamentos de medida e organizar um banco de dados destinado ao controlo e 
calibração dos instrumentos. 
 

Módulo 2 - Tecnologia dos Materiais 

- Reconhece a constituição da matéria; 
- Identifica as principais classes de materiais; 
- Reconhece as propriedades que permitem distinguir os materiais; 
- Identifica os ensaios oficinais e laboratoriais, 
- Identifica registos de ensaios, nomeadamente diagramas de tensão-deformação, diagramas de 
ultrassons, raios-X e outros; 
- Identifica os metais ferrosos e não ferrosos mais utilizados na indústria; 
- Enuncia as propriedades e especificações técnicas dos materiais metálicos, ferrosos e não ferrosos, 
assim como os processos metalúrgicos para a sua obtenção; 
- Enumerar as principais aplicações industriais dos materiais metálicos; 
- Indica os diferentes tipos de classificação dos aços. 
- Seleciona os materiais ferrosos e não ferrosos, de acordo com as suas classificações normalizadas; 
- Caracteriza os tratamentos aplicáveis aos materiais e os efeitos daí resultantes; 
- Interpreta o diagrama de equilíbrio das ligas ferro-carbono; 
- Lê diagramas TTT (tempo, temperatura e transformação); 
 Distingue os tipos de materiais não metálicos mais utilizados na indústria, bem como as suas 
propriedades e aplicações. 
 

Módulo 3 – Mecânica dos Materiais 
- Define força e identificar os elementos característicos de força e momento; 
- Reconhece o comportamento dos materiais quando sujeitos a esforços; 
- Interpreta os diagramas resultantes de ensaios laboratoriais, nomeadamente o diagrama de tensão-
deformação; 
- Avalia a aptidão de dado material para determinada aplicação; 
- Realiza cálculos elementares de resistência de materiais para escolha de perfis comerciais a utilizar 
em estruturas metálicas simples. 
- Caracteriza os vários tipos de ensaios, destrutivos ou não destrutivos, utilizados na determinação das 
propriedades dos materiais ou deteção de defeitos. 
 

Módulo 4 – Processos de Fabrico 
- Reconhece as peças e métodos de as obter por deformação plástica; 
- Distingue os diversos processos tecnológicos que utilizam o corte por arranque de apara; 
- Reconhece os processos tecnológicos de produção de peças por fundição; 
- Identifica o tipo de peças obtidas por qualquer um dos processos de fabrico; 
- Justifica a necessidade de acabamento final das peças; 
- Caracteriza os processos de fabrico, a partir dos desenhos técnicos e especificações definidas; 
- Indica os processos simples ou integrados de produção automática assistida por computador e as 

mailto:info@aecarlosamarante.pt


AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS AMARANTE – 150149 

Rua da Restauração 4710-428 BRAGA 

Telefone: 253618001 – Fax: 253610072 

E-mail: info@aecarlosamarante.pt        
 

Critérios de Avaliação 2022/2023 
 

3 

   

suas vantagens nos ganhos de produtividade e qualidade dos produtos; 
- Compreende conhecimento das tecnologias de Comando Numérico e respetiva utilização. 
 
Módulo 5 – Corrosão, Atrito e Lubrificação 
- Define os conceitos de atrito e corrosão; 
- Compreende os fenómenos físico-químicos envolvidos nos processos de corrosão e atrito bem como 
suas correlações; 
- Faz cálculos elementares sobre forças de atrito; 
- Identifica os diferentes tipos ou formas de corrosão; 
- Indica as formas de prevenir a corrosão ou reduzir os seus efeitos; 
- Aplica os métodos de tratamento de corrosão; 
- Identifica tipos de lubrificantes, formas de utilização, metodologias de seleção, armazenamento e 
manuseamento. 
- Descreve o funcionamento dos dispositivos e sistemas mecânicos usados na lubrificação. 
 
Módulo 6 - Transmissão e Transformação de Movimento 
- Identifica os diversos tipos de movimento. 
- Relaciona os conceitos físicos e matemáticos envolvidos nas diversas transformações de movimento. 
- Reconhece os diversos dispositivos mecânicos utilizados na transformação de movimento. 
- Realiza cálculos simples relativos às diversas transformações de movimento. 
 
Módulo 7 - Tratamento dos Metais 
- Identifica e caracterizar os diversos tipos de tratamentos aplicados aos metais; 
- Identifica os metais que podem ser sujeitos a tratamentos mecânicos, térmicos, termomecânicos, 
termoquímicos, superficiais e/ou outros; 
- Relaciona o tratamento com as alterações originadas nas propriedades do metal tratado; 
- Relaciona o tratamento com o respetivo campo de aplicação; 
- Efetua de forma correta cada um dos tratamentos. Saber como se executam e quando devem ser 
aplicados; 
- Atuar, perante uma situação que se lhe depare, de escolher o tratamento mais adequado. 

Módulo 8 - Pneumática e Hidráulica 

- Identifica as razões da utilização do ar comprimido nas instalações industriais; 
- Explicita as características necessárias ao ar comprimido para a função, 
- Identifica os vários tipos de compressores, 
- Indica as várias fases de produção, tratamento e armazenamento do ar comprimido; 
- Identifica e caracterizar os vários tipos de compressores, quanto à constituição, funcionamento e 
aplicação; 
- Explicita os problemas de lubrificação, conservação e manutenção deste tipo de máquinas; 
- Descreve as rotinas de conservação das instalações de ar comprimido; 
- Reconhece as propriedades dos fluidos hidráulicos; 
- Identifica e caracterizar os vários tipos de bombas hidráulicas, quanto à constituição, funcionamento e 
aplicação; 
- Identifica os elementos constituintes das bombas hidráulicas, e as suas funções; 
- Identifica os problemas específicos de manutenção e conservação das bombas hidráulicas; 
- Efetua cálculos que permitam selecionar os componentes para um circuito pneumático/hidráulico; 
- Identifica num circuito em esquema, pneumático/hidráulico, cada um dos seus elementos constituintes 
representados por simbologia normalizada, interpretar as suas funções e justificar aplicações; 
- Identifica e caracteriza os componentes, equipamentos e instalações auxiliares de um circuito 
pneumático/hidráulico; 
- Procede ao diagnóstico de avarias e à manutenção de circuitos pneumáticos/hidráulicos; 
- Executa a montagem de circuitos pneumáticos/hidráulicos; 
- Relaciona os sistemas de acionamento e controlo dos processos industriais com os dispositivos 
pneumáticos, hidráulicos e elétricos. 

Módulo 9 - Processos de Acabamento 

- Identifica e caracteriza as principais tecnologias de acabamento de moldes e de ferramentas; 
- Interpreta as normas de tolerâncias de forma e de dimensão; 
- Interpreta a simbologia dos acabamentos; 
- Utiliza corretamente o rugosímetro e interpretar os valores obtidos na medição; 
- Distingue e caracteriza os diversos tipos de abrasivos utilizados no acabamento; 
- Executa corretamente os processos de acabamento de máxima precisão, incluindo o polimento, 
conforme as normas e especificações técnicas indicadas; 
- Identifica, caracteriza e aplica revestimentos/tratamentos superficiais. 
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NÍVEIS 

Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 

Sempre ou quase 

sempre  18-20 

Na maior parte dos 

casos 14-17 

Com alguma 

regularidade 10-13 

Poucas vezes 

0-9 

 

  

4. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

- Fichas de avaliação. 

- Fichas de trabalho (prova de caráter prático). 

- Trabalho individual/pesquisa. 

- Observação direta das operações realizadas durante a execução dos trabalhos. 

- Trabalho colaborativo. 

 

Nota: Cada instrumento de avaliação poderá ter ponderações diferentes conforme o grau de dificuldade 

e/ou a abrangência de conteúdos. Os alunos serão informados acercas das respetivas ponderações que 

serão traduzidas através de grelhas de classificação a elaborar no final de cada módulo. 

 

 

 

NOTA FINAL: 

Estes critérios de avaliação foram definidos tendo como balizas o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais e o Projeto Educativo do Agrupamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


